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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคOเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นดZานป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด
2) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธO ร ะหว\ า งป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดกั บ พฤติ ก รรมการเช\ า พระเครื่ อ ง
ในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร มีกลุ\มตัวอย\างที่ใชZในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 400 คน ซึ่ ง เปd น กลุ\ ม ตั ว อย\ า งที่ เ ช\ า พระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใชZการสุ\มตัวอย\างแบบสะดวก ใชZแบบสอบถามเปdนเครื่องมือในการรวบรวมขZอมูล
สถิติที่ใชZในการวิเคราะหO ไดZแก\ คือ ค\าเฉลี่ย ค\าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค\าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธO
อย\ า งง\ า ยของเพี ย รO สั น ผลการศึ ก ษาพบว\ า ป[ จ จั ย ดZ า นส\ ว นประสมทางการตลาด รายดZานไดZแก\
ดZานผลิตภัณฑO และดZานช\องทางการจัดจําหน\าย มีระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก ส\วนป[จจัยส\วนประสม
ทางการตลาด ดZา นราคาและดZา นการส\ง เสริมการตลาด มีร ะดับ ความคิด เห็น อยู\ใ นระดับ ปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว\า ป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด ดZานผลิตภัณฑO ดZานราคา ดZานช\องทาง
การจั ด จํา หน\ า ย และดZ า นการส\ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พั น ธO กั บ พฤติ ก รรมการเช\ า พระเครื่ อ ง
ดZานงบประมาณในการเช\าพระเครื่องต\อครั้ง ความถี่ในการเช\าพระเครื่อง และจํานวนในการเช\าพระเครื่อง
ต\อเดือน อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
คําสําคัญ: ป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง, พระเครื่อง
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Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the opinion level on the
marketing mix; and 2) examine the relationship between the marketing mix and the
customer decision making in buying Buddha amulets at the SC Plaza Amulet Center, the
Southern Bus Terminal, Bangkok. The research sample consisted of 400 individuals who
used to buy Buddha amulets at the SC Plaza Amulet Center, the Southern Bus Terminal,
Bangkok. They were obtained via convenient sampling. Data were collected with the use
of a questionnaire and analyzed with descriptive statistics including percentage,
frequency, mean, standard deviation. The hypotheses were tested with the statistics
including, mean, and Pearson’s Product Moment Correlation. The research findings
showed that product and place were the marketing mix that was rated at a high level
whereas price and promotion were rated at a medium level. The results of the
hypotheses testing revealed that the marketing mix including product, price, place, and
promotion had a relationship with the customer decision making in buying Buddha
amulets in terms of the amount of money paid each time, frequency of buying, and the
quantity of the Buddha amulets bought, with a 0.01 and 0.05 level of statistical
significance.
Keywords: Marketing mix, behavior in buying Buddha amulets, Amulets
บทนํา
พระเครื่องถือเปdนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู\คู\สังคมไทยมายาวนานตั้งแต\สมัยอดีตที่ผูZคนเช\ามา
ครอบครองเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและปกปuองใหZแคลZวคลาดจากภัยต\าง ๆ ซึ่งพระเครื่องนั้นหลัก ๆ แลZวทําจาก
เนื้อชิน ดิน ผง โลหะ มูลค\าขึ้นอยู\กับความนิยม จํานวนการสรZาง รวมไปถึ ง กระแสงสั ง คมในขณะนั้ น
สํ า หรั บ มู ล ค\ า ของพระเครื่ อ งเกิ ด ขึ้ น ไดZ เ นื่ อ งจากความนิ ย มที่ มี ต\ อ พระเครื่ องในสั ง คมไทยเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
โดยเฉพาะความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นในช\วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเรื่องเล\าศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับพระเครื่อง
ไดZแพร\กระจายอย\างกวZางขวางในสัง คมไทย เนื่องจากสภาวะสงครามไดZคุกคามสวัส ดิภ าพของผูZคน
ในสังคมอย\างที่ไม\เคยเกิดขึ้นมาก\อนซึ่งสภาวะสงครามเปdนเครื่องกระตุZนใหZผูZคนในสังคมไทยตZองแสวงหา
พระเครื่องมาครอบครองเพื่อหวังจะช\วยรักษาคุZมครองตนเอง (ฉลอง สุนทราวาณิชยO, 2551)
ป[จจุบันความนิยมพระเครื่องมิไดZมีความเสื่อมถอยลงแต\อย\างไร หากแต\มีความนิยมอยู\สม่ําเสมอ
เพราะการเช\าพระเครื่องนอกจากจะหวังพึ่งพุทธคุณและความศรัทธาจากพระเครื่องแลZว ยังมีการเช\าพระเครื่อง
เพื่ อ การลุ ง ทน เพราะพระเครื่องถือเปdนทรัพยOสินที่มีอัตราการขึ้นลงของราคา ไม\ต\างจากการซื้อทอง
หรือซื้อที่ดิน พระเครื่ อ งที่ มี ร าคา 200 บาทเมื่อ 30 ปwที่แลZว ป[จจุบันมีราคาถึงหลักพันไปจนถึงหลักลZาน
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จึงทําใหZความนิยมของพระเครื่องมีความนิยมอยู\ตลอดเวลา มูลค\าของพระเครื่องจะขึ้นอยู\กับความสวยงาม
ของพระเครื่ อ งที่ มี ค วามสมบู ร ณO ม าก มี ค วามชํา รุ ด นZ อ ย มั ก จะมี ร าคาที่ ค\ อ นขZ า งสู ง จนทํา ใหZ เ กิ ด
การประกวดพระเครื่องขึ้นเพื่อแข\งขันความสวยงามของพระเครื่ององคOนั้น เมื่อองคOที่ไดZรางวัลชนะเลิศก็
จะมีราคาขึ้นมาอีก เพราะถือว\าพระเครื่ององคOนั้นเปdนพระที่สวยงามจนสามารถชนะการประกวดมาไดZ
(กิตติ ภิญโญ, 2560)
พระเครื่องหรือวัตถุมงคลแบบพุทธนอกจากมีสถานะเปdนวัฒนธรรม คือ “วัฒนธรรมพระเครื่อง” แลZว
ยังอาจนับไดZว\าเปdนอุตสาหกรรมแขนงหนึ่งที่มีบทบาทไม\นZอยอยู\ในระบบเศรษฐกิจของไทย อุตสาหกรรม
พระเครื่องไทยมี “ตลาด” สําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทั้งที่เปdนตลาดแบบดั้งเดิมวางขายบนแผงเคียงขZาง
ตลาดสด ตลาดพระในวัดที่มีชื่อเสีย งในเรื่องพระเครื่อง และตลาดพระติด แอรOบ นศูน ยOการคZา ทั้ง ยัง
สื่อสิ่งพิมพOของอุตสาหกรรมที่ประกอบไปดZวยนิตยสารไม\ต่ํากว\า 40 รายชื่อ หนังสือ ตํารา สารานุกรม
อีกนับไม\ถZวน และสื่ออิเล็กทรอนิกสOและเว็บไซตOของพระเครื่องที่ใหZความรูZเปdนเปdนสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรูZ จํ า นวนหนึ่ ง มี ก ารจั ด นิ ทรรศการและการประกวดพระเครื่ องเปd น ประจํ า ซึ่ ง ไม\ แ ตกต\ า งจาก
อุ ต สาหกรรมแขนงอื่ น ๆ (ฉลอง สุ น ทราวาณิ ช ยO , 2551) พระเครื่ อ งจึ ง ไดZ ก ลายเปd น สิ น คZ า ที่ คุ ณ ค\ า
ทางพาณิชยOสูง ซึ่งจากเดิมพระเครื่องมีคุณค\าทางดZานศรัทธาที่ไม\สามารถตีราคาเปdนจํานวนเงินไดZ แต\ใน
ป[จจุบันคุณค\าทางดZานเศรษฐกิจกลับเขZามาตีราคาพระเครื่องเปdนจํานวนเงินเพิ่มขึ้นมาดZวย จนกล\าวไดZว\า
พระเครื่องกลายเปdนวัตถุที่มีคุณค\าในเชิงพาณิชยOสูง และวงการพระเครื่องไดZพัฒนาเปdน “ธุรกิจพระเครื่อง”
จากการศึกษาสถานการณOของธุรกิจพระเครื่อง ซึ่งเปdนธุรกิจที่อยู\บนเสZนทางแห\งความศรัทธาที่มี
แนวโนZมการขยายตัวมากขึ้น ดZวยเหตุนี้ผูZวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด
ที่ส\งผลต\อพฤติกรรมการเช\าพระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อัน จะก\อใหZเ กิด ประโยชนOใ นการนํา มาวางแผนการตลาดใหZสอดคลZองกับ ความตZองการของผูZบริโ ภค
เพื่อนําพฤติกรรมทางการตลาดมาปรับใชZใหZเขZากับธุรกิจเช\าพระเครื่อง ซึ่งจะเปdนการสรZางความไดZเปรียบ
และการเปdนผูZนําทางการตลาดไดZอย\างตรงเปuาหมายในอนาคตใหZกับผูZประกอบการ และยังเปdนแนวทาง
ใหZผูZประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจจะดําเนินธุรกิจเช\าพระเครื่องใหZเหมาะสมอีกดZวย
วัตถุประสงค#ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับความคิดเห็นดZานป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด
2. ศึกษาความสัมพันธOระหว\างป[จจัยส\วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง
ในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยมุ\งเนZนศึกษาถึงของป[จจัยส\วนประสมทางการตลาดที่ส\งผลต\อ
พฤติกรรมการเช\าพระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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1. ขอบเขตประชากร ที่ใชZในการศึกษาครั้งนี้คือ
1.1 ประชากร (Population) ที่ใชZในการวิจัย ไดZแก\ ผูZ ที่ ม าเช\ า พระเครื่ อ งในศูนยOพระเครื่อง
SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูZวิจัยไม\ทราบจํานวนประชากร
1.2 ขนาดตัวอย\าง (Sample size) ที่ใชZในการวิจัยครั้งนี้ ไดZแก\ ผูZร\วมงานหรือชมงานประกวด
พระเครื่ อ งและผูZ ม าตลาดนัดพระเครื่อง ศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จํานวนกลุ\มตัวอย\าง 400 ราย
1.3 การสุ\ ม ตั ว อย\ า ง (Sample) เพื่ อ หาตั ว แทนที่ ดีและมีความ เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้
โดยสุ\ ม จากผูZ ร\ ว มงานหรื อ ชมงานประกวดพระเครื่องและผูZมาตลาดนัดในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza
สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม\ทราบจํานวนประชากรที่แน\นอน ดังนั้นผูZวิจัยจึงตZองใชZวิธีการ
คํา นวณหาจํา นวนกลุ\ ม ตั ว อย\ า งโดยใชZ สู ต รสํา หรั บ กรณี ที่ ไ ม\ ท ราบจํา นวนประชากรที่ แ น\ น อน
และกํา หนดค\ า ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อน ±5% (กัลยา วานิชยOบัญชา, 2545) ไดZจํานวน
กลุ\มตัวอย\าง 385 คน แต\ผูZวิจัยขอเพิ่มจํานวนกลุ\มตัวอย\างอีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดZวย
- ป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO ดZานราคา ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
และดZานการส\งเสริมการตลาด
2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดZวย
- พฤติกรรมการเช\าพระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ ไดZแก\ ดZานงบประมาณ
ในการเช\าพระเครื่องต\อครั้ง ความถี่ในการเช\าพระเครื่อง และจํานวนในการเช\าพระเครื่องต\อเดือน
3. ขอบเขตเวลา
มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและความเปTนมาของพระเครื่อง
อุดม อักษรนิตยO (2558) กล\าวว\า พระเครื่อง หรือพระเครื่อง คือพระพิมพOต\าง ๆ อาจจะเปdนผง ดิน
โลหะหรือวัตถุอย\างอื่นที่ผูZทรงคุณวุฒิสรZางขึ้นมาเพื่อใหZพกพาไดZสะดวก โดยพระเครื่องมีสรรพคุณวิเศษ
หลายประการ ทั้งอานุภาพอิทธิปาฏิหาริยO เช\น เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี แคลZวคลาด เปdนตZน
พระเครื่องรางจะมีอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะผูZเลื่อมใสศรัทธาและพกติดตัวไปในที่ต\าง ๆ ทุกโอกาส
เปdนกําลังพลังทางจิต เกิดความเชื่อมั่นในพระบรมพุทธานุภาพ ส\งผลใหZผูZที่มีศรัทธาเลื่อมใสเจริญรุ\งเรือง
ดZวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ซึ่งพระเครื่องรางนั้นมีสองชนิด ชนิดที่หนึ่งผูZทรงคุณวุฒิวิเศษสรZางขึ้นดZวยพิธี
อั น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดZ ว ยการปลุ ก เสกลงเลขยันตO เช\น ตระกรุด ผZากระเจียด แหวนพิรอด ปลัดขิก เปdนตZน
เครื่องรางชนิดที่สองนี้ ไดZแก\ เหล็กไหล เพชรตาแมว เขี้ยวหมูตัน ขากวางคุด และรัตนชาติบางชนิด เปdนตZน

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

87

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู*บริโภค
สิทธิ์ ธีรสรณO (2552, หนZา 89) กล\าวว\า พฤติกรรมผูZบริโภค หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือ
กลุ\มคนเลือกใชZหรือจํากัดสินคZาหรือบริการ ความคิด หรือประสบการณOเพื่อสนองต\อความตZองการของตน
โดย Schiffman and Kanuk (1994, p. 5) ไดZใหZความหมายของ พฤติ ก รรมของผูZ บ ริ โ ภคไวZ ว\ า เปd น
พฤติ ก รรมที่ ผูZบริโภคแสดงออกไม\ว\าจะเปdนการเสาะหา ซื้อใชZ ประเมินผล หรื อ การบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑO
บริการ และแนวคิดต\าง ๆ ซึ่งผูZ บ ริ โ ภคคาดว\ า จะสามารถตอบความตZองการของตนไดZ เปdนการศึกษา
การตัดสินใจของผูZบริโภคในการใชZทรัพยากรที่มีอยู\ทั้งเงิน เวลา และกํา ลั ง เพื่ อ บริ โ ภคสินคZาและบริการ
ต\าง ๆ อันประกอบดZวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อย\างไร ที่ไหน และบ\อยแค\ไหน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ปณิศา มีจินดา (2553, หนZา 68-98) ไดZกล\าวว\า กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้อ (Buying Decision
Making Process) เปdนขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูZบริโภค ประกอบดZวย 3 ขั้นตอนหลัก โดยผูZบริโภค
อาจขZามหรือสลับขั้นตอนตามความเหมาะสม ซึ่งแสดงใหZเห็นว\ากระบวนการซื้อเริ่มตZนตั้งแต\ก\อนการซื้อ
จริง และยังส\งผลกระทบต\อพฤติกรรมภายหลังการซื้อดZวย ดังภาพที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นก\อนการซื้อ
(Pre purchase Stage)
ขั้นการซื้อ (Purchase Stage)
ขั้นภายหลังการซื้อ
(Post Purchase Stage)

ขั้นที่ 1 การรับรูZความตZองการหรือป[ญหา (Need/Problem Recognition)
ขั้นที่ 2 การคZนหาขZอมูล (Information Search)
ขั้นที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)
ขั้นที่ 5 การบริโภค (Consumption Stage)
ขั้นที่ 6 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Behavior)

ภาพที่ 1 โมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูZบริโภค
1. ขั้นตอนการซื้อ (Pre purchase Stage) เปd น ขั้ น ตอนในการจัดหาผลิตภัณฑOเริ่มจากภาวะที่
ผูZ บ ริ โ ภครั บ รูZ ถึง ความตZ องการของตน แลZ ว จะเริ ่ ม คZ น หาขZ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑO ที่ตZ องการผ\ า น
กระบวนการจั ด หาขZ อ มู ล และการประมวลผลขZอมูล แลZวจึงทําการประเมินทางเลือกเพื่อตัดสินใจซื้อ
ในขั้นต\อไป
2. ขั้นการซื้อ (Purchase Stage) เปdนขั้นที่ผูZบริโภคทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑOหลังจากที่ไดZรับรูZ
ความตZองการของตน ไดZคZนควZาหาขZอมูลที่เกี่ยวขZอง และไดZทําการประเมินผลิตภัณฑOที่เปdนทางเลือกต\าง ๆ
ทั้งดZานประโยชนOและความเสี่ยงที่คาดว\าจะไดZรับแลZว ผูZบริโภคจึงทําการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑOนั้นและ
ดําเนินการซื้อ
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3. ขั้นภายหลังการซื้อ (Post Purchase Stage) เปdนขั้นที่ผูZบริโภคไดZใชZผลิตภัณฑOและทําการประเมิน
เกี่ยวกับผลิตภัณฑOที่ซื้อมาผ\านพฤติกรรมผูZบริโภค เช\น โอกาสในการบริโภค (When) สถานที่ในการบริโภค
(Where) วิธีการบริโภค (How) ปริมาณการบริโภค (How much) และความรูZสึกขณะกําลังบริโภค เปdนตZน
จากนั้นผูZบริโภคจะเริ่มการประเมินประสบการณOที่ไดZรับโดยสะทZอนเปdนระดับความพึงพอใจต\อผลิตภัณฑO
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตนO และคณะ (2552ก) กล\าวไวZว\า ส\วนประสมทางการตลาดเปdนตัวแปรทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมไดZ เพื่อตอบสนองความตZองการของกลุ\มเปuาหมาย ดังต\อไปนี้
1. ผลิตภัณฑO (Product) เปdนสิ่งที่ตอบสนองความตZองการของมนุษยOไดZ โดยทั่วไปแบ\งออกเปdน
2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑOที่จับตZองไดZและผลิตภัณฑOที่ไม\สามารถจับตZองไดZ ก็คือการบริการซึ่งผลิตภัณฑO
ตZองมีอรรถประโยชนO และมีคุณค\าในสายตาของผูZบริโภค ผลิตภัณฑOจึงจะขายไดZ
2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค\าของผลิตภัณฑOในรูปของตัวเงิน ผูZบริโภคจะเปรียบเทียบระหว\าง
คุณค\าของผลิตภัณฑOกับราคา ซึ่งถZาผลิตภัณฑOนั้น ๆ มีคุณค\าสูงกว\าราคาก็จะตัดสินใจซื้อ
3. การส\งเสริมการตลาด (Promotion) เปdนเครื่องมือสื่อสารที่เปdนสิ่งจูงใจใหZเกิดความตZองการ
หรือเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑO
4. การจัดจําหน\าย (Place) หมายถึง ช\องทางการจัดจําหน\ายเปdนเสZนทางเคลื่อนยZายจากผูZผลิต
ไปยังผูZบริโภคหรือลูกคZา เพื่อตอบสนองความตZองการของลูกคZาโดยมุ\งผลกําไร
งานวิจัยที่เกี่ยวข*อง
นันทิยา นันทิยวงษO (2556) ไดZทําการศึกษาเรื่อง ป[ จจัยส\วนประสมทางการตลาดบริการที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต\ อ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเช\ า พระเครื่ อ งออนไลนO ข องผูZ บ ริ โ ภค ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว\า ป[จจัยดZานส\วนประสมทางการตลาดบริการ ดZานตัวสินคZา ดZานราคา
ดZานการส\งเสริมการตลาด ดZานภาพลักษณO ดZานกระบวนการ ดZานบุคลากร และดZานสถานที่ มีอิทธิพลต\อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเช\าพระเครื่องออนไลนO ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย\างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ณัฐวุฒิ แกZววิมล (2558) ทําการศึกษาเรื่องป[จจัยที่มีอิทธิพลต\อพฤติกรรมการตัดสินใจเช\าพระเครื่อง
ออนไลนO เว็บไซตO ผลการวิจัยพบว\า ป[จจัยดZานส\วนประสมตลาด ไดZแก\ product price place promotion
ที่มีผลต\อ พฤติกรรมการเช\าพระเครื่องออนไลนOเว็บไซตO G-pra ทั้ง 4 กลุ\ม มีความคิดเห็นที่แตกต\างกัน
ซึ่งขึ้นอยู\กับลักษณะพฤติกรรมของผูZบริโภคในกลุ\มนั้น ๆ
ชัย ภักดิ์ อรัญ ญญภูมิ (2560) ทํา การศึกษาเรื่อง ป[จ จัย ส\ว นประสมทางการตลาดที่มีผ ลต\อ
การตัดสินใจเช\าพระเครื่องในตลาดทิพยOเนตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม\ ผลการศึกษาพบว\า ป[จจัย
ส\วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู\ใ นระดับ มาก ไดZแ ก\ ดZา นการส\ง เสริมการตลาด ดZา นผลิต ภัณ ฑO
ดZานช\องทางการจําหน\าย และดZานราคาตามลําดับ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต*น
ปจจัยด*านสวนประสม
ทางการตลาด
1. ดZานผลิตภัณฑO
2. ดZานราคา
3. ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
4. ดZานการส\งเสริมการตลาด

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการเชาพระเครื่อง
1. งบประมาณในการเช\าพระเครื่อง
2. ความถี่ในการเช\าพระเครื่อง
3. จํานวนในการเช\าพระเครื่อง

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปdนการวิจัย และเก็บรวบรวมขZอมูล เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เปd น แบบสอบถาม
(Questionnaire) แลZ ว ทํา การวิ เ คราะหO ขZอมูลดZวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่ใชZในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูZที่เช\า
พระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ซึ่งตัวอย\าง
ที่ไดZทําการสุ\มนั้น ทางผูZทําการวิจัยไดZเลือกวิธีการทําการสุ\มตัวอย\างแบบไม\อาศัยความน\าจะเปdน (Nonprobability Sampling) โดยใชZ วิ ธี ก ารสุ\ ม ตั ว อย\ า งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)
โดยผูZวิจัยไดZทําการศึกษาขZอมูล 2 แบบ ไดZแก\
1.1 ขZอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปd น การเก็ บ รวบรวมขZ อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.2 ขZอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปd น ขZ อ มู ล ที่ ไ ดZ จ ากการศึ ก ษา รวบรวมผลงานวิจัย
บทความ วารสาร วิทยานิพนธO หนังสือพิมพOออนไลนO นิตยสาร ขZอมูลทางสถิติ รายงานต\าง ๆ และขZอมูล
ทางอินเตอรOเน็ต
2. ขั้นตอนการวิจัย
การกํา หนดประชากรและกลุมตัวกลุม : ในการเก็ บ ขZ อ มู ล ในศู น ยO พระเครื่อง SC Plaza
สายใตZ ใ หม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผูZวิจัยทําการสุ\มตัวอย\าง จํานวน 400 ชุด ซึ่งการเก็บตัวอย\าง
จะใชZ วิ ธี แ บบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูZที่มาเช\าพระเครื่องในศูนยOพระเครื่อง SC Plaza
สายใตZใหม\ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เครื่องมือที่ใช*ในการวิจัย : ผูZวิจัยใชZแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขZอมูล
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ : ผูZ วิ จั ย ไดZ ทํา การทดสอบหาค\าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) และการทดสอบค\าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชZค\าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) ไดZค\าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท\ากับ 0.96
3. การเก็บรวบรวมข*อมูล
การเก็ บ รวบรวมขZ อ มู ล ที่ ใ ชZ ใ นการศึกษาครั้งนี้ ผูZวิจัยไดZเก็บรวบรวมขZอมูลจากแบบสอบถาม
มีวิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูZวิจัยขอความร\วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
3.2 ทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจความเรียบรZอยของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะหO
เพื่อหาค\าสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
4. สถิติที่ใช*การวิเคราะห#
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปdนการวิเคราะหOขZอมูลขั้นตZน มีวัตถุประสงคO
เพื่ อ อธิ บ ายใหZ ท ราบลั ก ษณะทั่วไปของตัวแปรที่เก็บรวบรวมไดZ โดยนําเสนอขZอมูลค\าเฉลี่ย (Mean)
และส\วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปdนการทดสอบความสัมพันธOระหว\างตัวแปรอิสระ
ว\ามีความสัมพันธOกัน โดยใชZสัมประสิทธิ์สหสัมพันธOแบบเพียรOสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) การพิ จ ารณาหาระดั บ ความสั ม พั น ธO ข องตั ว แปร มีเกณฑOการใหZค\าแปลความหมายของ
ประสิทธิ์สหสัมพันธO ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงหO, 2543)
คะแนนระหว\าง 0.00 – 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธOในระดับต่ําที่สุด
คะแนนระหว\าง 0.20 – 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธOในระดับต่ํา
คะแนนระหว\าง 0.40 – 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธOในระดับปานกลาง
คะแนนระหว\าง 0.60 – 0.79 หมายถึง มีความสัมพันธOในระดับสูง
คะแนนระหว\าง 0.80 ขึ้นไป หมายถึง มีความสัมพันธOในระดับสูงมาก
ผลการวิจัย
1. ป[จจัยดZานส\วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีค\าเฉลี่ยอยู\ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดZาน
ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO และดZานช\องทางการจัดจําหน\าย มีระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก ส\วนป[จจัย
ส\วนประสมทางการตลาด ดZานราคาและดZานการส\งเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับปานกลาง
แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นในดZานป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด
ปจจัยด*านสวนประสมทางการตลาด
X
ดZานผลิตภัณฑO
3.71
ดZานราคา
3.21
ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
3.80
ดZานการส\งเสริมการตลาด
3.35
สวนประสมทางการตลาดโดยรวม
3.52

S.D.
.641
.780
.742
.842
.640
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ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

2. ป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดZาน ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO ดZานราคา
ดZานช\องทางการจําหน\าย และดZานการส\งเสริมการตลาด มีความสัมพันธOกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง
ดZานงบประมาณในการเช\าพระเครื่อง อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ํา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความสั ม พั น ธO ร ะหว\ า งป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดกั บ พฤติ กรรมการเช\ า พระเครื่ อง
ดZานงบประมาณในการเช\าพระเครื่อง
พฤติกรรมการเชาพระเครื่อง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ด*านงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอ
ระดับความสัมพันธ#
r*
p-value
ดZานผลิตภัณฑO
.113*
.025
ระดับต่ํา ในทิศทางบวก
ดZานราคา
.314**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางบวก
ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
.197**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางบวก
ดZานการส\งเสริมการตลาด
.113**
.024
ระดับต่ํา ในทิศทางบวก
ภาพรวม
.218**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางบวก
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดZ า น ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO ดZานราคา
ดZานช\องทางการจําหน\าย และดZานการส\งเสริมการตลาด มีความสัมพันธOกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง
ดZานความถี่ในการเช\าพระเครื่อง อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงกันขZาม ในระดับ
ปานกลางและระดับต่ํา แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธOระหว\างป[จจัยส\วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง ดZานความถี่
ในการเช\าพระเครื่อง
พฤติกรรมการเชาพระเครื่อง
ปจจัยสวนประสม
ด*านความถี่ในการเชาพระเครื่อง
ระดับความสัมพันธ#
ทางการตลาด
r*
p-value
ดZานผลิตภัณฑO
-.320**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานราคา
-.321**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
-.404**
.000
ระดับปานกลาง ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานการส\งเสริมการตลาด
-.199**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ภาพรวม
-.361**
.000
ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันข*าม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
4. ป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดZาน ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO ดZานราคา
ดZานช\องทางการจําหน\าย และดZานการส\งเสริมการตลาด มีความสัมพันธOกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง
ดZานจํานวนในการเช\าพระเครื่อง อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงกันขZาม ในระดับต่ํา
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความสัมพันธOระหว\างป[จจัยส\วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเช\าพระเครื่อง ดZานความถี่
ในการเช\าพระเครื่อง
พฤติกรรมการเชาพระเครื่อง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ด*านจํานวนในการเชาพระเครื่อง
ระดับความสัมพันธ#
r*
p-value
ดZานผลิตภัณฑO
-.247**
.000 ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานราคา
-.256**
.000 ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
-.294**
.000 ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ดZานการส\งเสริมการตลาด
-.170**
.001 ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันขZาม
ภาพรวม
-.281**
.000 ระดับต่ํา ในทิศทางตรงกันข*าม
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
อภิปรายผล
1. ป[จจัยดZานส\วนประสมทางการตลาด รายดZาน ไดZแก\ ดZานผลิตภัณฑO และดZานช\องทางการจัดจําหน\าย
มีระดับความคิดเห็นอยู\ในระดับมาก ส\วนป[จจัยส\วนประสมทางการตลาด ดZานราคาและดZานการส\งเสริม
การตลาด มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู\ ในระดับปานกลาง สอดคลZองกับงานวิจัยของชัยภักดิ์ อรัญญญภูมิ
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(2560) ทําการศึกษาเรื่อง ป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต\ อ การตั ด สิ น ใจเช\าพระเครื่อง
ในตลาดทิพยOเนตร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม\ ผลการศึกษาพบว\า ป[ จ จั ย ส\ ว นประสมทางการตลาด
โดยรวมอยู\ ใ นระดั บ มาก ไดZแก\ ดZานการส\งเสริมการตลาด ดZานผลิตภัณฑO ดZานช\องทางการจําหน\าย
และดZานราคาตามลําดับ
2. ป[จ จัย ดZา นส\ว นประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดZา น มีความสัมพัน ธOกับ พฤติกรรม
การเช\าพระเครื่อง ดZานงบประมาณในการเช\าพระเครื่องต\อครั้ง ความถี่ในการเช\าพระเครื่อง และจํานวน
ในการเช\าพระเครื่องต\อเดือน สอดคลZองกับงานวิจัยของนันทิยา นันทิยวงษO (2556) ไดZทําการศึกษาเรื่อง
ป[จจัยส\วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต\อพฤติกรรมการตัดสินใจเช\าพระเครื่องออนไลนOของ
ผูZบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว\า ป[จจัยดZานส\วนประสมทางการตลาด
บริการ ดZานตัวสินคZา ดZานราคา ดZานการส\งเสริมการตลาด ดZานภาพลักษณO ดZานกระบวนการ ดZานบุคลากร
และดZ า นสถานที่ มี อิท ธิ พลต\ อพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเช\ า พระเครื่ อ งออนไลนO ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อย\างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลZองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ แกZววิมล
(2558) ทําการศึกษาเรื่องป[จจัยที่มีอิทธิพลต\อพฤติกรรมการตัดสินใจเช\าพระเครื่องออนไลนO เว็บไซตO
ผลการวิ จั ย พบว\ า ป[จจัยดZานส\วนประสมตลาด ไดZแก\ product price place promotion ที่มีผลต\อ
พฤติ ก รรมการเช\ า พระเครื่องออนไลนOเว็บไซตO G-pra ทั้ง 4 กลุ\ม มีความคิดเห็นที่แตกต\างกันซึ่งขึ้นอยู\
กับลักษณะพฤติกรรมของผูZบริโภคในกลุ\มนั้น ๆ
ข*อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปdนการวิจัยปริมาณ ในการวิจัยครั้งต\อไปควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อสังเกตและสนทนาในกลุ\มเซียนพระเครื่อง เพื่อใหZไดZขZอมูลมาปรับใชZในกลยุทธOการตลาดพระเครื่อง
เพื่อใหZเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาความสัมพันธOระหว\างคุณภาพการบริการกับความจงรักภักดี และนําผลมาปรับปรุง
คุณภาพการบริการซึ่งมีผลต\อความจงรักภักดีต\อลูกคZา และการบริการหลังการขาย
รายการอ*างอิง
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