การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเชาพระเครื่องในศูนย!พระเครื่อง SC Plaza สายใต)ใหม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
Factors Affecting the Customer Decision Making in Buying Buddha Amulets at the SC
Plaza Amulet Center, the Southern Bus Terminal, Bangkok
สุรเดช วองเจริญพร1
Suradach_ww@hotmail.co.th
รองศาสตราจารย( ดร.ธนสุวิทย( ทับหิรัญรักษ(2
Sthabhiran@hotmail.com
1
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
อาจารย(ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดยอ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงค( เพื่ อเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศู นย( พระเครื่ อง SC
Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร( มีกลุมตัวอยางที่ใชIในการ
วิจัยครั้งนี้ จํานวน 400 คน โดยใชIการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ใชIแบบสอบถามเปNนเครื่องมือในการรวบรวม
ขIอมูล สถิติที่ใชIในการวิเคราะห( ไดIแก คือ รIอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน สถิติทดสอบรIอย
ละ ความถี่ คาเฉลี่ย สถิติทดสอบ t – test ,F – test และ LSD
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาป[จจัยดIานประชากรศาสตร(ที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาพระเครื่องใน
ศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา เพศ ตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระ
เครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง และจํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือนแตกตางกัน
สวนอายุ ตางกันมีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง และความถี่ใน
การเชาพระเครื่ อ งแตกตางกั น สวนการศึ ก ษาและอาชี พ ที่ ต างกั น มี พ ฤติ ก รรมการเชาพระเครื่ อ ง
ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง แตกตางกัน และรายไดIเฉลี่ยตอเดือน มีพฤติกรรมการเชาพระ
เครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง และจํานวนในการเชาพระ
เครื่องตอเดือนแตกตางกัน
คําสําคัญ: ป[จจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, เชาพระเครื่อง
Abstract
The objectives of this research were to compare the customer decision making in
buying Buddha amulets at the SC Plaza Amulet Center, the Southern Bus Terminal, Bangkok
based on the customers’ demographic background. The research sample consisted of 400
individuals, obtained via Purposive 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 percentage,
frequency, mean, t – test, F – test, and LSD.
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The results of the hypotheses testing revealed that the customers’ demographic
background had an effect on their decision making in buying Buddha amulets at the SC
Plaza Amulet Center, the Southern Bus Terminal, Bangkok. Specifically, it was found that the
respondents with different gender differed in their decision making in buying Buddha
amulets in terms of the amount of money paid each time, and the quantity of the Buddha
amulets bought. Moreover, it was also found that the respondents with different age
differed in their behavior in terms of the amount of money paid each time, and frequency of
buying. The respondents with different educational level and occupation were also found to
differ in their behavior in terms of the amount of money paid each time. Lastly, the
respondents with different average income per month were found to differ in their behavior
in terms of the amount of money paid each time, frequency of buying, and the quantity of
the Buddha amulets bought.
Keywords: Marketing mix, behavior in buying Buddha amulets
บทนํา
พระเครื่ องถื อเปN น เครื่ องยึ ด เหนี่ ย วจิ ตใจที่ อยู คู สั งคมไทยมายาวนานตั้ งแตสมั ย อดี ต ที่ ผูI คนเชามา
ครอบครองเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและปกปiองใหIแคลIวคลาดจากภัยตาง ๆ โดยศูนย(วิจัยกสิกรไทยเผยผลสํารวจ
ของปk 2559 วามีคนเลนพระมากถึงสิบลIานคนทั่วประเทศ ซึ่งนักสะสมพระเครื่องเชื่อวาการเชาพระเครื่องนั้น
ดีกวาการฝากเงินที่ธนาคารเพราะราคามีแตจะเพิ่มขึ้น ยิ่งเปNนรุนนิยมดIวยแลIวยิ่งไดIราคาดี สําหรับราคาการซื้อ
ขายขึ้นอยูกับความพึงพอใจของทั้งสองฝoาย ถIาโชคดีก็เชาในราคาดี ถIาโชครIายก็ราคาแพงหรือไมก็โดนหลอก
ซึ่งเรื่องนี้เปNนสิ่งที่นักสะสมพระทุกคนประสบมาหมด ซึ่งประสบการณ( ความใฝoรูI การติดตามขาวสาร ครูพักลัก
จํา กลIาซื้อกลIาขาย จะคอยๆบมเพาะจนเกิดความชํานาญ และกลายเปNน“เซียนพระ” ในที่สุด
ป[จจุบันความนิยมพระเครื่องมิไดIมีความเสื่อมถอยลงแตอยางไร หากแตมีความนิยมอยูสม่ําเสมอ
เพราะการเชาพระเครื่องนอกจากจะหวังพึ่งพุทธคุณและความศรัทธาจากพระเครื่องแลIว ยังมีการเชาพระ
เครื่องเพื่อการลุงทน เพราะพระเครื่องถือเปNนทรัพย(สินที่มีอัตราการขึ้นลงของราคา ไมตางจากการซื้อทองหรือ
ซื้อที่ดิน พระเครื่องที่มีราคา 200 บาทเมื่อ 30 ปkที่แลIว ป[จจุบันมีราคาถึงหลักพันไปจนถึงหลักลIาน จึงทําใหI
ความนิยมของพระเครื่องมีความนิยมอยูตลอดเวลา มูลคาของพระเครื่องจะขึ้นอยูกับความสวยงามของพระ
เครื่องที่มีความสมบูรณ(มาก มีความชํารุดนIอย มักจะมีราคาที่คอนขIางสูง จนทําใหIเกิดการประกวดพระเครื่อง
ขึ้นเพื่อแขงขันความสวยงามของพระ เครื่ององค(นั้น เมื่อองค(ที่ไดIรางวัลชนะเลิศก็จะมีราคาขึ้นมาอีก เพราะถือ
วาพระเครื่ององค(นั้นเปNนพระที่สวยงามจนสามารถชนะการประกวดมาไดI (กิตติ ภิญโญ, 2560) พระเครื่องจึง
ไดIกลายเปNนสินคIาที่คุณคาทางพาณิชย(สูง ซึ่งจากเดิมพระเครื่องมีคุณคาทางดIานศรัทธาที่ไมสามารถตีราคาเปNน
จํานวนเงินไดI แตในป[จจุบันคุณคาทางดIานเศรษฐกิจกลับเขIามาตีราคาพระเครื่องเปNนจํานวนเงินเพิ่มขึ้นมาดIวย
จนกลาวไดIวาพระเครื่องกลายเปNนวัตถุที่มีคุณคาในเชิงพาณิชย(สูง และวงการพระเครื่องไดIพัฒนาเปNน “ธุรกิจ
พระเครื่อง”
จากการศึกษาสถานการณ(ของธุรกิจเชาพระเครื่อง ซึ่งเปNนธุรกิจที่อยูบนเสIนทางแหงความศรัทธาที่มี
แนวโนIมการขยายตัวมากขึ้น ดIวยเหตุนี้ผูIวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาป[จจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร อันจะกอใหIเกิดประโยชน(ใน
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การนํามาวางแผนการตลาดใหIสอดคลIองกับความตIองการของผูIบริโภค เพื่อนําพฤติกรรมทางการตลาดมาปรับ
ใชIใหIเขIากับธุรกิจเชาพระเครื่อง ซึ่งจะเปNนการสรIางความไดIเปรียบและการเปNนผูIนําทางการตลาดไดIอยางตรง
เปiาหมายในอนาคตใหIกับผูIประกอบการ และยังเปNนแนวทางใหIผูIประกอบการอื่น ๆ ที่สนใจจะดําเนินธุรกิจเชา
พระเครื่องใหIเหมาะสมอีกดIวย
วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาป[จจัยดIานประชากรศาสตร(ที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC
Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร!
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น( และคณะ (2539) กลาวถึ ง ตั ว แปรดI า นประชากรศาสตร( ( Demographic)
ประกอบดIวย เพศ อายุ สถานภาพ ขนาดครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดI ซึ่งลักษณะดIานประชากรศาสตร(เปNนลักษณะที่มีความสําคัญเปNนตัววัดไดIของประชากรจะชวยกําหนด
ตลาดกลุ มเปi า หมาย ในขณะที่ ดI า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คมวั ฒ นธรรม อธิ บ ายถึ ง ความคิ ด ความรูI สึ ก ของ
กลุมเปiาหมาย ขIอมูลดIานประชากรสามรถเขIาถึงและมีประสิทธิภาพของการกําหนดตลาดเปiาหมายไดI ซึ่ง
กิติมา สุรสนธิ (2541) ไดI กลาวถึงการรับรูI การตีความ และการเขIาใจ การสื่ อสาร เปNนผลมาจากลักษณะ
ประชากร (Demographic Characteristics) ที่แตกตางกัน ไดIแก อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพการสมรส
สภาพสังคม เปNนตIน หากจําแนกตามกลุมลักษณะประชากรจะเปNนวิธีที่ดีในการวิเคราะห(ผูIรับสาร และ อดุลย(
จาตุรงค(กุล (2544) ไดIกลาวถึง ป[จจัยสวนบุคคล รวมถึง เพศ อายุ ครอบครัว การศึกษา รายไดI เปNนตIน มี
ความสําคัญกับการตลาด เพราะเนื่องจากมีความสัมพันธ(กับอุปสงค(ในตัวผลิตภัณฑ( การเปลี่ยนแปลงทางดIาน
ประชากรศาสตร( แสดงถึงการเกิดตลาดใหมหรือลดความสําคัญของตลาดอื่น
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู)บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน( และคณะ (2539) กลาววา การวิเคราะห(
พฤติกรรมของผูIบริโภคเปNนการวิจัยหรือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและใชIของผูIบริโภค ทั้งบุคคล กลุม
คน และองค(กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญเพื่อใหIไดIขIอมูลเกี่ยวกับลักษณะความตIองการและพฤติกรรมการซื้อ
การใชIการเลือกบริการและประสบการณ( โดยทําใหIผูIบริโภคพึงพอใจ สวนขIอมูลที่ไดIจะทําใหIสามารถกําหนด
กลยุทธ(การตลาดที่สามารถตอบสนองตอความพึงพอใจของผูIบริโภคไดIอยางเหมาะสม โดยคําถามที่ใชIคIนหา
ลักษณะพฤติกรรมการเลือกซื้อของผูIบริโภค คือ 6Ws และ 1H ประกอบดIวย Who What Why When
WhereWho participate และ How
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บการตั ด สิ น ใจซื้ อ ความหมายโดยทั่ ว ไปของการตั ด สิ น ใจ (Decision
Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางใดทางหนึ่ง จากหลายๆ ทางเลือกที่พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลIว
วาเปNนทางเลือกเพื่อบรรลุวัตถุประสงค( และเปiาหมายขององค(กร การตัดสินใจเปNนสิ่งสําคัญและเกี่ยวขIองกับ
หนIาที่การบริห ารหรือการจัด การเกื อบทุกขั้ นตอน ไมวาจะเปNนการวางแผน การจัดองค(กร การจัด คนเขI า
ทํางาน การประสานงาน และการควบคุม โดยที่ผูIบริโภคคาดหวังวาสินคIาและบริการตาง ๆ จะสามารถแกIไข
ป[ญหาและตอบสนองความตIองการของตนเองไดI (Schiffman, Kanuk, & Wisenblit,2010) สิ่งที่ผูIบริโภคคิด
ในขณะที่กําลังซื้อ รูIสึกอยางไร อะไรคือเหตุผลภายใตIการตัดสินใจซื้อสินคIา และคัดเลือกอยางไรจากจํานวน
สินคIามากมายในทIองตลาด (Khaniwale,2015) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจของผูIบริโภควาในการที่ผูIบริโภคจะ
ซื้อสินคIาใดสินคIาหนึ่งนั้นจะตIองมีกระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตIน ไปจนถึงทัศนคติหลักงจากที่ไดIใชIสินคIาแลIว ซึ่ง
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สามารถพิจ ารณาเปN นขั้ นตอนไดI ดั งนี้ การมองเห็ นป[ ญหาการแสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การ
ประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และทัศนคติหลังการซื้อ (เสรี วงษ(มณฑา,2542) โดยการกระทําของบุคคล
ที่เกี่ยวขIองกับการตัดสินใจเลือก (select) การซื้อ (purchase) การใชI (use) และการกําจัดสวนที่เหลือ
(dispose) ของสินคIาหรือบริการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตIองการและความปรารถนาของตน (ชูชัย สมิทธิ
ไกร,2553) โดยศิริวรรณ เสรีรัตน(และคณะ (2546) กลาววาขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying decision
process) ผูIบริโภคจะผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 1.การรับรูIป[ญหา 2.การคIนหาขIอมูล 3. การประเมินผล
ทางเลือก 4.การตัด สิน ใจซื้ อ และ 5. การประเมิน ผลภายหลั งการซื้ อ โดยผูI วิจั ย ไดI บูร ณาการแนวคิ ดของ
ศิริวรรณ เสรีรัตน(และคณะ (2546) มาเปNนกรอบแนวความคิดไดIดังนี้
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต)น

ตัวแปรตาม

ด)านประชากรศาสตร!
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายไดIเฉลี่ยตอเดือน

พฤติกรรมการตัดสินใจเชาพระเครื่อง
1. งบประมาณในการเชาพระเครื่อง
2. ความถี่ในการเชาพระเครื่อง
3. จํานวนในการเชาพระเครื่อง

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยมุงเนIนศึกษาถึงของพฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง
SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.ขอบเขตประชากร ที่ใชIในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่เชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC
Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.1 ประชากร (Population) ที่ใชIในการวิจัย ไดIแก ผูIรวมงานหรือชมงานประกวด พระ
เครื่องและผูIมาตลาดนัดพระเครื่อง ณ ศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ผูIวิจัยไมทราบจํานวนประชากร
1.2 ขนาดตัวอยาง (Sample size) ที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้ ไดIแก ผูIรวมงานหรือชมงาน
ประกวด พระเครื่ องและผูIมาตลาดนัด พระเครื่ อง ศู น ย(พระเครื่ อง SC Plaza สายใตI ใหม จั งหวั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมตัวอยาง 400 ราย
1.3 การสุมตัวอยาง (Sample) เพื่อหาตัวแทนที่ดีและมีความ เหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้
โดยสุมจากผูIรวมงานหรือชมงานประกวดพระเครื่องและผูIมาตลาดนัดในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูIวิจัยจึงตIองใชIวิธีการคํานวณหาจํานวน
กลุมตัวอยางโดยใชIสูตรสําหรับกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน และกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่
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95 % ความคลาดเคลื่อน ± 5% (กัลยา วานิชย(บัญชา, 2545) ไดIจํานวนกลุมตัวอยาง 385 คน แตผูIวิจัยขอ
เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 15 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดIวย
- ป[จจัยดIานประชากรศาสตร( ไดIแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดIเฉลี่ยตอเดือน
2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดIวย
- พฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม ไดIแก ดIาน
งบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง และจํานวนในการเชาพระเครื่องตอ
เดือน
3. ขอบเขตเวลา
มกราคม 2562 – ธันวาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปNนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขIอมูล
ภาคสนามแบบวิ จั ย ตั ด ขวาง (Cross sectional Study) ใชI เ ครื่ องมื อการวิ จั ย เปN น แบบสอบถาม
(Questionnaire) แลIวทําการวิเคราะห(ขIอมูลดIวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูIที่เชาพระ
เครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชIการสุมเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใชIในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูIวิจัย
สรIางขึ้น โดยผูIวิจัยไดIทําการศึกษาขIอมูล 2 แบบ ไดIแก
1.1 ขIอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปNนการเก็บรวบรวมขIอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.2 ขIอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปNนขIอมูลที่ไดIจากการศึกษา รวบรวมผลงานวิจัย
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ( หนังสือพิมพ(ออนไลน( นิตยสาร ขIอมูลทางสถิติ รายงานตาง ๆ และขIอมูลทาง
อินเตอร(เน็ต
2. ขั้นตอนการวิจัย
การกําหนดประชากรและกลุมตัวกลุม : ผูIวิจัยกําหนดตัวอยางดIวยวิธีการกําหนดขนาดตัวอยาง
(n) จํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช)ในการวิจัย : ผูIวิจัยใชIแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขIอมูล
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ องมื อ : ผูIวิ จั ย ไดI ทํา การทดสอบหาคาความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อหา
(content validity) และการทดสอบคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมข)อมูล
การเก็บรวบรวมขI อมูลที่ใชIในการศึกษาครั้งนี้ ผูIวิจัยไดI เก็บรวบรวมขIอมูล จากแบบสอบถาม มี
วิธีการดําเนินการดังนี้
3.1 ผูIวิจัยขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม
3.2 ทําการรวบรวมแบบสอบถาม ตรวจความเรียบรIอยของแบบสอบถาม และนําไปวิเคราะห(
เพื่อหาคาสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
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4. การวิเคราะห!ข)อมูล
การวิเคราะห(ขIอมูลดIวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชIในการวิเคราะห(ขIอมูลดังนี้
4.1.1 ใชIคารIอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงกลุม ไดIแก ป[จจัยดIานประชากรศาสตร( ประกอบดIวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดI
เฉลี่ยตอเดือน
4.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชIในการวิเคราะห(ขIอมูลดังตอไปนี้
4.2.1 คา t – test ใชIเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2
กลุม ที่เปNนอิสระกัน ไดIแก เพศ
4.2.2 คา F – test แบบการวิเคราะห(ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way
ANOVA) ใชIเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม ไดIแก อายุ การศึกษา
อาชีพ และรายไดIเฉลี่ยตอเดือน และใชIวิธีการทดสอบความแตกตางเปNนรายคู โดยใชIวิธีของ LSD
ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร!
จากผลการวิจัยพบวา ผูIตอบแบบสอบถามสวนใหญเปNนเพศชาย คิดเปNนรIอยละ 80.8 มีอายุอยูในชวง
41 – 50 ปk คิดเปNนรIอยละ 41.5 รองลงมาคือ ชวงอายุ 31 – 40 ปk คิดเปNนรIอยละ 26.3 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปNนรIอยละ 52.3 โดยสวนใหญมีอาชีพคIาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปNนรIอยละ 73.5 และมี
รายไดIอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปNนรIอยละ 33.8
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาป[จจัยดIานประชากรศาสตร(ที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาพระเครื่องใน
ศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวา
1. เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง และ
จํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือนแตกตางกัน โดยมีคา Sig.เทากับ .019 และ.009 ซึ่งมีคานIอยกวา 0.05 จึง
สรุปไดIวา เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง และ
จํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
2. อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง
และความถี่ในการเชาพระเครื่องแตกตางกัน โดยมีคา Sig.เทากับ .019 และ.005 ซึ่งมีคานIอยกวา 0.05 จึง
สรุปไดIวา อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง และ
ความถี่ในการเชาพระเครื่องแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงตIองนําไปเปรียบเทียบเชิงซIอน
โดยวิธี LSD เพื่อหาคาเฉลี่ยรายคูที่แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 31 – 40 ปk และอายุ 41 – 50 ปk
มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง มากกวา ผูIบริโภคที่มีอายุ 51 ปk
ขึ้นไป และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 31 – 40 ปk และอายุ 41 – 50 ปk มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานความถี่
ในการเชาพระเครื่อง นIอยกวา ผูIบริโภคที่มีอายุ 51 ปkขึ้นไป
3. การศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง
แตกตางกัน โดยมีคา Sig.เทากับ .000 ซึ่งมีคานIอยกวา 0.05 จึงสรุปไดIวา การศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจึงตIองนําไปเปรียบเทียบเชิงซIอนโดยวิธี LSD เพื่อหาคาเฉลี่ยรายคูที่แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มี
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การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง นIอย
กวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี
4.อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง
แตกตางกัน โดยมีคา Sig.เทากับ .015 ซึ่งมีคานIอยกวา 0.05 จึงสรุปไดIวา อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้น
จึงตIองนําไปเปรียบเทียบเชิงซIอนโดยวิธี LSD เพื่อหาคาเฉลี่ยรายคูที่แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพ
รับราชการ/วิสาหกิจ และอาชีพคIาขาย/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการ
เชาพระเครื่องตอครั้ง นIอยกวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
4. รายไดIเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระ
เครื่องตอครั้ง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง และจํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือนแตกตางกัน โดยมีคา Sig.
เทากับ .000 ทั้ง 3 ดIาน ซึ่งมีคานIอยกวา 0.05 จึงสรุปไดIวา รายไดIเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง และจํานวนในการ
เชาพระเครื่องตอเดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงตIองนําไปเปรียบเทียบเชิงซIอนโดย
วิธี LSD เพื่อหาคาเฉลี่ยรายคูที่แตกตางกัน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท
และรายไดIเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชา
พระเครื่องตอครั้ง นIอยกวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มี
รายไดIตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป, กลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท มีพฤติกรรม
การเชาพระเครื่อง ดIานความถี่ในการเชาพระเครื่อง มากกวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือน 10,001 –
20,000 บาท, รายไดIเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายไดIตอเดือน 30,000 บาท
ขึ้นไป และกลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท มีพฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIาน
จํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือน มากกวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดIเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท,
รายไดIเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และกลุมตัวอยางที่มีรายไดIตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป โดย
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดIดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการทดสอบป[จ จัยดI านประชากรศาสตร(ที่มีผ ลตอพฤติกรรมการเชาพระเครื่ องในศูน ย(
พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ลักษณะ
พฤติกรรมการเชาพระเครื่องในศูนย(พระเครื่อง SC Plaza สายใตIใหม
ประชากรศาสตร(
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณในการเชาเครื่อง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง จํานวนในการเชาพระ
เครื่อง
เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายไดIเฉลี่ยตอเดือน
สถานภาพ
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร( ไดIแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพที่ และรายไดI เฉลี่ยตอเดือน มี
พฤติกรรมการเชาพระเครื่อง ดIานงบประมาณในการเชาพระเครื่องตอครั้ง ความถี่ในการเชาพระเครื่อง และ
จํานวนในการเชาพระเครื่องตอเดือนแตกตางกัน สอดคลIองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน( (2552) ที่กลาววา
การตัดสินใจของผูIซื้อไดIรับอิทธิพลมาจากลักษณะสวนบุคคลของคนทางดIานตาง ๆ ไดIแก อายุ ขั้นตอนวัฎจักร
ชีวิต ครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต และสอดคลIองกับงานวิจัยของ
นันทิ ยา นัน ทิย วงษ( (2556). ไดIทําการศึกษาเรื่ อง ป[จ จัย สวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการตัดสินใจเชาพระเครื่องออนไลน(ของผูIบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ผูIบริโภคที่มีลักษณะสวนบุคคล ดIานเพศ ดIานอายุ ดIานระดับการศึกษา ดIานอาชีพ ดIานรายไดIเฉลี่ยตอ
เดื อ น ที่ แ ตกตางกั น มี อิ ท ธิ พ ลตอพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเชาพระเครื่ อ งออนไลน( ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน และสอดคลIองกับงานวิจั ยของอภินั นท( จั นตะนี (2559) ทํา การศึกษาเรื่อง
เศรษฐกิจพระเครื่องเมืองไทย ผลการวิจัยพบวาป[จจัยสวนบุคคลไดIแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดI และ
ภูมิลําเนา มีการตัดสินใจเชาพระเครื่องแตกตางกัน
ข)อเสนอแนะ
1. ข)อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช)งาน
1. จากการศึกษาพฤติกรรมการเชาพระเครื่องของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั้นผูI ที่
ประกอบการธุรกิจใหIเชาพระเครื่อง ควรมีการจัดกลยุทธ(เกี่ยวกับการใหIเชาพระเครื่องในหลายๆ รูปแบบ เชน
การจัดทําเว็บไซต(พระเครื่องออนไลน( เพื่ออํานวยความสะดวกใหIกับลูกคIาไดIเขIาถึงกับผูIประกอบการไดIงาย
โดยจัดสรรพระเครื่องไวIหลายๆ รูปแบบ พรIอมทั้งบอกประวัติและความเปNนมา จุดเดน และตําหนิ ของพระ
เครื่อง เพื่อเปNนการกระตุIนความตIองการของผูIบริโภค
2. ข)อเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
1. เนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ งนี้ เ ปN น การวิ จั ย ปริ มาณ ในการวิ จั ย ครั้ ง ตอไปควรทํ า การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ เพื่อสังเกตและสนทนาในกลุมเซียนพระเครื่อง เพื่อใหIไดIขIอมูลมาปรับใชIในกลยุทธ(การตลาดพระ
เครื่อง เพื่อใหIเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาความสัมพันธ(ระหวางคุณภาพการบริการกับความจงรักภักดี และนําผลมาปรับปรุง
คุณภาพการบริการซึ่งมีผลตอความจงรักภักดีตอลูกคIา และการบริการหลังการขาย
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