สยามวิชาการ ปที่ 17 เลมที่ 1 ฉบับที่ 28 มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016

ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงิน
ของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร
Silver Jewellery Buying Satisfaction of
European Tourists in Bangkok
กานตจิรา ลิมศิริธง 1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามโดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน
400 คน
ผลการวิจัยพบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56 และ 44
ตามลําดับ มีอายุมากกวา 50 ป มากที่สุด คือรอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา 2000
ยูโร คิดเปนรอยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 23.3 และเปนนักทองเที่ยวจากประเทศอังกฤษมากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.8
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายได และสถานภาพ มีผลตอความพึง
พอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
คําสําคัญ: ความพึงพอใจในการซื้อ, นักทองเที่ยวชาวยุโรป, เครื่องประดับเงิน

Abstract
This research aims at examining silver jewellery buying satisfaction of European tourists
in Bangkok. The study tool is a questionnaire for 400 samplings.

1

ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
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The research findings indicated that the respondents are female more than male with 56
percent and 44 percent. The respondents are aged above 50 years (19.8 percent). Most have
their average income per a month at 2000 EURO (45.5 percent). In the context of status, most
are married (54.5 percent). Most have their own-business at 23.3 percent and most respondents
are English tourists at 25.8 percent.
The hypothesis finding indicated that the personal data in term of income and status is
impacted on buying satisfaction of European tourists with positively significant at p = 0.05.
Keywords: Buying Satisfaction, European Tourists, Silver Jewellery

บทนํา
เครื่องประดับเปนสิ่งหนึ่งในวัฒนธรรมตั้งแตสมัยโบราณที่ใชควบคูกับการแตงกาย มีการสืบคนไป
เมื่อประมาณ 2000 ปกอนคริสตศักราช ในประเทศอียิปตไดมีการใชสีสักตามรางกายเพื่อความสวยงาม
และมีการดัดแปลงสิ่งของจากธรรมชาติ อาทิ เปลือกหอย กระดูกสัตว มาใชแทนดอกไมเพื่อประดับตกแตง
ตามรางกายเนื่องจากมีความคงทนกวา (อาภรณ จงฤทธิพร, 2548) ตอมาไดปรับเปลี่ยนการประดับ
ตกแตงรางกายจากการใช แกว เปลือกหอย กระดูกสัตว มาเปนโลหะ เชน ทองคํา และเงิน โดยเริ่มพบ
หลักฐานในประเทศไทยยุคแรก อาทิ สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี มีการนําโลหะมาประดิษฐเปนรูปเคารพ
เครื่องใชตางๆ และเครื่องประดับ ในยุคตอมาไดแก กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร มีการพบหลักฐาน
มากขึ้ น ดั ง หลั ก ฐานที่ ป รากฏที่ ก รุ พ ระปรางค วั ด ราชบู ร ณะ ซึ่ ง เชื่ อ ว า เป น เครื่ อ งราชู ป โภคของ
พระมหากษัตริย และตอมาไดมีการพบหลักฐานการนําหินสี และอัญมณีมาฝงลงในโลหะ และมีเทคนิค
การลงสีและการถมดําสําหรับโลหะตางๆ โดยเฉพาะเครื่องเงินซึ่งสันนิษฐานวา เทคนิคดังกลาวอาจจะ
ไดรับความรูมาจากชาวเปอรเซียกอนรัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งจากหลักฐานจะเห็นไดถึงวิวัฒนาการ
ความเปนมาอันยาวนานและความนิยมของเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงินและเครื่องประดับเงิน (พิมล
พักตร สุภา, 2548)
ในปจจุบัน ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพในการสงออก และเครื่องประดับของไทย
เปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศในดานคุณภาพและฝมือ ขอมูลจากภาพรวมตลาดเครื่องประดับในยุโรป
อาทิ อังกฤษ เยอรมัน กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย และสเปน โดยเฉพาะอังกฤษ จะพบวา มีการนําเขา
เครื่องประดับจากทั่วโลกเปนจํานวนมากทุกป โดยเฉลี่ยรอยละ 60 ของการนําเขาเครื่องประดับจะ
ประกอบดวย เพชร ทองคําขาว ทอง และเงิน ตามลําดับ โดยพฤติกรรมผูบริโภคชาวยุโรปในปจจุบันจะ
นิยมเครื่องประดับทองคําขาวและเงินมากขึ้น (อาร วาย ที ไนน, 2549) โดยในป พ.ศ. 2554 มีการสงออก
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สินคาเครื่องประดับจากประเทศไทย 272.9 ลานเหรียญสหรัฐในมูลคาสงออกนี้ เปนมูลคาการสงออก
เครื่องประดับเงินถึง 96.1 ลานเหรียญสหรัฐนอกจากนี้ ขอมูลทางดานพฤติกรรมผูบริโภคชาวยุโรปพบวา
ในกลุมวัยรุนชาวเยอรมันนิยมเครื่องประดับเงินมากที่สุดเพราะมีราคาถูกกวาเครื่องประดับโลหะชนิดอื่นๆ
(สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงเบอรลิน, 2555 อางจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2555) กลุมผูหญิงในสวีเดนใหความสําคัญกับคุณภาพ
มากกวาราคารวมถึงเครื่องประดับตองมีการออกแบบใหคลาสสิก ชาวสเปนนิยมเครื่องประดับรูปทรงเลขา
คณิตโดยแตละปมูลคาการซื้อขายเครื่องประดับในสเปนมีมูลคารวมมากถึงกวาพันลานยูโร และตลาด
เครื่องประดับที่ใหญที่สุดในยุโรปไดแก อังกฤษ โดยมูลคาตลาดรวมของเครื่องประดับอยูที่ 4.9 พันลาน
ปอนด โดยชาวอังกฤษนิยมการออกแบบที่ทันสมัย และเปนเซตเครื่องประดับ รวมถึงมีขนาดชิ้นงานที่ใหญ
และชอบสีสัน (สํานักสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโรม, 2554) ดังนั้น การไดมาซึ่งขอมูลใกลตัว
ที่สุดเกี่ยวกับชาวยุโรปในเรื่องดังกลาว นักทองเที่ยวชาวยุโรปจึงเปนกลุมเปาหมายหลักที่สําคัญในการวิจัย
นี้ ซึ่งปจจุบันขอมูลจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2556) ระบุจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวยุโรปซึ่งประกอบดวย ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี นอรเวย
รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด และจากประเทศในยุโรปตะวันออก ไดเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ในปพ.ศ. 2556 มากถึง 324,948 คน จากที่มาของขอมูลและสถิติตางๆ นี้ จึงเปนที่มาของการศึกษา
พฤติ ก รรมและความพึง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปในการซื้ อ เครื่ อ งเงิ น ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ จ ะเป น
ประโยชน ตอผูสง ออกในการวางแผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ ใหต รงกับ ความต องการของ
ผูบริโภคชาวยุโรป รวมถึงการใชกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคชาวยุโรปตอไป

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภค
Lovelock, et. al. (2001) อธิบายวา ความพึงพอใจหลังการซื้อเกิดจากการประเมินการบริการที่
ไดรับ ซึ่ง Oliver (1988) ไดเสริมแนวคิดนี้วา ความพึงพอใจ คือการประเมินผลของลูกคาจากการรับสินคา
หรือบริการ ซึ่งขั้นกอนรับสินคาหรือบริการจะเกิดความคาดหวัง และเมื่อจบขั้นตอนจะเกิดการประเมินผล
ความพึงพอใจ นอกจากนี้ Cronin and Taylor (1992) ยังพบวา คุณภาพการบริการมีความสัมพันธเชิง
บวกตอ ความพึง พอใจของลูก คา ซึ่ง จากแนวคิดทั้ง หมด อาจกล า วสรุปนิย ามของความพึ ง พอใจของ
ผูบริโภคไดวา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกอนหรือหลังการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการ แลวเกิดการประเมินผล ทั้ง
ดานดีและดานไมดี ซึ่งหากประเมินไปทางดานดี ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจและนํามาซึ่งการซื้อหรือใช
บริการซ้ํานั่นเอง
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
O’Connell, John S. (2009) ไดวิจัยหัวขอ พฤติกรรมการซื้อของผูหญิงในตลาดเครื่องเงินสเตอริง
พบวา ผูหญิงซื้อเครื่องเงินหลายๆ ชิ้น จนกระทั่งครบชุดแทนการซื้อครั้งเดียวจนครบชุด เพราะเครื่องเงินมี
ราคาสูง และพบวา ผูหญิงสวนมากคิดวาเครื่องเงินมีราคาสูงเกินความเปนจริง
กัลยา จังจุติกุล (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแท
สําหรับผูชายในกรุงเทพมหานคร พบผลที่นาสนใจ กลุมที่ซื้อสรอยและจี้จะมีอายุนอยที่สุด นอกจากนี้ราคา
ของสินคาที่ซื้อจะแปรผันตามรายได
ดังนั้น จึงกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับแนวคิด ความพึงพอใจของผูบริโภค และงานวิจัยที่เกี่ยวของได
แสดงถึงปจจัยที่สงผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมที่มีผลในการซื้อสินคาเครื่องประดับ ซึ่งจะทําใหผูวิจัยได
กรอบแนวคิดในการศึกษานี้ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดแผนและกลยุทธใหเหมาะสมตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล และ ความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวชาว
ยุโรปในกรุงเทพมหานคร

สมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวชาวยุโรป
ในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล

สมมติฐาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยประชากรในการวิจัย ไดแก
นักทองเที่ยวชาวยุโรปซึ่งประกอบดวย ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารค ฟนแลนด ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน
อิตาลี นอรเวย รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอรแลนด และจากประเทศในยุโรปตะวันออก ที่เขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยป พ.ศ. 2556 จํานวน 324,948 คน (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,
2556)
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักทองเทีย่ วชาวยุโรปทีเ่ คยซื้อเครื่องประดับเงินในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 400 คน จากสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) กําหนดขนาดของตัวอยาง
สําหรับระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี,
2549) โดยขั้นที่ 1 เลือกการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยเขียนหมายเลข 110 ใสกระดาษ แลวทําการจับสลากซึง่ ไดหมายเลข 2 จึงทําการสุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวชาวยุโรปที่เคย
ซื้อเครื่องประดับเงินทุก 2 คนที่เดินผานดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random
Sampling) ผูว ิจัยไดทาํ การเลือกสถานที่สาํ หรับเก็บขอมูลเริ่มจาก 1) ยานทองเที่ยวและขายเครื่องประดับ
เงิน ณ สี่แยกคอกวัว จํานวน 100 ตัวอยาง 2) ยานสีลมซึ่งเปนถนนธุรกิจสายสําคัญและมีรานขาย
เครื่องประดับและของที่ระลึกจํานวนมาก จํานวน 100 ตัวอยาง 3) ยานเจริญกรุง ซึ่งเปนยานทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมซึ่งมีรานขายเครื่องประดับและรานขายของทีร่ ะลึกตอนักทองเทีย่ วจํานวนมาก จํานวน 100
ตัวอยาง และ 4) งานแสดงสินคาและเครื่องประดับ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ จํานวน 100 ตัวอยาง
รวมจํานวนทัง้ สิ้น 400 ตัวอยาง และใชระยะเวลาดําเนินการเก็บแบบสอบถาม 45 วันโดยเริ่มตั้งแต 1
กันยายน 2556 – 15 ตุลาคม 2556
เครื่องมือในการวิจัย ไดมีการกําหนดเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยสรางขึ้นจาก
การทบทวนทฤษฎี แนวคิดและวรรณกรรมทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและนํามาประยุกตใช จึงได
แบงแบบสอบถามออกเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูซื้อ
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ และประเทศตนทาง รวมขอคําถาม 6 ขอ สวนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ ไดแก รูปแบบและการออกแบบประณีต
สวยงาม ความคุมคาของเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ คุณภาพเหมาะสมกับราคา ความคงทนของเครื่องประดับ
ความจริงใจในการเสนอขายตอผูซื้อ และการนําเสนอสินคาที่ตรงตามความตองการของผูซื้อ รวมขอ
คําถาม 6 ขอ และไดทําการทดสอบเครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงแมนยําของเนื้อหา
(Validity Content) วาตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยและสอดคลองกับการศึกษาครั้งนี้ และขั้นตอนถัดไปจึง
นําไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) โดยสุมเก็บกลุมตัวแทนจํานวน 40 คน และใชสูตร
ของครอนบาค (Cronbach) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นรวม 0.94
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การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
และนําไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งไดนําเสนอในขอมูลสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอย
ละ (Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไครสแควร (Chi-Square) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยเปนรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลซึ่งแสดงผลในรูปแบบคารอยละ (Percentage) และผลการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)
ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-25 ป
26-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
มากกวา 50 ป

รอยละ
ขอมูลสวนบุคคล
รอยละ
100 สถานภาพ
100
โสด
44
30.5
สมรส
56
54.5
หยาราง หรือแยกกันอยู
15
100 อาชีพ
100
นักศึกษา
10.4
10.5
ธุรกิจสวนตัว
18.2
23.3
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
12
16.2
ขาราชการ
13.8
16.2
พนักงานบริษัทเอกชน
15
20.3
พอบาน หรือ แมบาน
10.8
11
อื่นๆ
19.8
2.5
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 1,000 ยูโร
1,000-1,500 ยูโร
1,501-2,000 ยูโร
มากกวา 2,000 ยูโร

รอยละ
ขอมูลสวนบุคคล
100 ประเทศตนทาง
อังกฤษ
12
เยอรมัน
22.7
อิตาลี
19.8
สวีเดน
45.5
เดนมารก
อืน่ ๆ

รอยละ
100
25.8
12
13.2
18.2
15.3
15.5

จากตารางที่ 1 พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 56 และ
44 ตามลําดับ มีอายุมากกวา 50 ป มากที่สุด คือ รอยละ 19.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากที่สุดที่มากกวา
2000 ยูโรคิดเปนรอยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากที่สุดคิดเปนรอยละ 54.5 มีอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 23.3 และเปนนักทองเที่ยวจากประเทศอังกฤษมากที่สุดคิดเปนรอยละ 25.8

- 57 -

สยามวิชาการ ปที่ 17 เลมที่ 1 ฉบับที่ 28 มีนาคม 2559 – กรกฎาคม 2559
Siam Academic Review Vol.17, No.1, Issue 28, March 2016 – July 2016

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูซอื้ เครื่องประดับเงิน นักทองเที่ยวชาวยุโรป
ความพึงพอใจในการซื้อ
เครื่องประดับเงิน
รูปแบบและการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่สวยงาม
ประณีต
มีความคุมคาของเงินที่ซื้อ
คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ความคงทนของ
เครื่องประดับเงิน
ความจริงใจและความ
ซื่อสัตยตอลูกคา
การนําเสนอสินคาที่ตรง
ตามความตองการของ
ลูกคา
รวม

X

S.D.

ลําดับ

0.816

ระดับความความ
พึงพอใจ
มาก

3.70

3.76
3.81
3.79

0.879
0.874
0.965

มาก
มาก
มาก

3
1
2

3.62

0.937

มาก

6

3.66

0.971

มาก

5

3.72

0.907

มาก

4

จากตารางที่ 2 พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยรวม 3.72 ผลเรียงลําดับรายขอพบวาผลระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงจาก
คุณภาพเหมาะสมกับราคา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 3.81 ตามดวย ความคงทนของเครื่องประดับเงิน มีคาเฉลี่ย
สูงรองลงมา 3.79
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ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลมีอทิ ธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับ
เงินของนักทองเทีย่ วชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
รายได
สถานภาพ
ประเทศตนทาง

ݔଶ
27.425
121.017
122.060
106.639
60.015
103.647

p-value
0.124
0.457
0.430
0.000*
0.022*
0.381

*p ≤ 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ดานรายได และสถานภาพมีผล
ตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ในทางกลับกัน เพศ อายุ อาชีพ ประเทศตนทาง ไมมีผลตอความพึงพอใจในการ
ซื้อเครื่องประดับเงินของนักทองเที่ยวชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด
ของ Kotler and Keller (2009) พบวา ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจะเปนตัวบงชี้ หรือปจจัยที่
กระทบตอความคิดเห็น ทัศนคติ ความชอบหรือไมชอบใหเกิดขึ้นและมีโอกาสอยางสูงที่จะเกิดขึ้นอยางมี
ความแตกตางซึ่งสามารถอธิบายไดวารายไดของผูบริโภคมีผลอยางมากตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องประดับเงิน เนื่องจากเครื่องประดับเงินเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง จึงทําใหผูบริโภคที่มีรายไดสูงนั้นมี
อํ า นาจในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สู ง ตามไปด ว ย หรื อ สถานภาพของผู บ ริ โ ภคส ง ผลต อ ความพึ ง พอใจของ
ผลิตภัณฑเนื่องจากผูบริโภคที่มีสถานภาพโสดยังไมมีคาใชจายใดๆ ที่เกี่ยวของกับครอบครัว ทําใหรายได
ในแตละเดือนนั้นมีมากพอที่จะซื้อเครื่องประดับเพื่อความงามไดมากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรปจํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงรอย
ละ 56 อายุมากกวา 50 ปรอยละ 19.8 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวรอยละ 23.3 รายไดมากกวา 2000 ยูโร
รอยละ 45.5 สถานภาพสมรสรอยละ 54.5 ประเทศตนทางคือประเทศอังกฤษมีมากถึงรอยละ 25.8 โดย
การทดสอบสมมติฐานพบวารายไดและสถานภาพมีผลตอความพึงพอใจในการซื้อเครื่องประดับเงินของ
นักทองเที่ยวชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑที่มีความ
เปนเอกลักษณ แสดงวาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการ โดยสรางการออกแบบที่
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มีเอกลักษณของความเปนไทย เพื่อใหเกิดความเปนสินคาเฉพาะตัวที่ไมสามารถหาซื้อไดที่อื่น องคกรหรือ
สมาคมที่เกี่ยวของควรกําหนดมาตรฐานของการออกแบบใหมีความเปนหมวดหมู สามารถแยกประเภทได
และใสรายละเอียดดานลวดลายและเทคนิคตางๆ เพื่อใหผูซื้อตระหนักถึงคุณคาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการคา
และทําใหเรียกราคาตอหนวยของผลิตภัณฑไดสูงขึ้น
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