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ความพงึพอใจในการซือ้เคร่ืองประดับเงนิ 

ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในกรุงเทพมหานคร 
Silver Jewellery Buying Satisfaction of  

European Tourists in Bangkok 
 

กานต์จิรา  ลิมศริิธง 1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียว
ชาวยโุรปในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือในการวิจยั คือแบบสอบถามโดยเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน 

ผลการวิจยัพบวา่ มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56 และ 44 
ตามล าดบั มีอายมุากกว่า 50 ปี มากท่ีสดุ คือร้อยละ 19.8 มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนมากท่ีสดุท่ีมากกว่า 2000 
ยโูร คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตวัมากท่ีสุด
คดิเป็นร้อยละ 23.3 และเป็นนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศองักฤษมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 25.8 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้  และสถานภาพ มีผลต่อความพึง
พอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
0.05  
 
ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจในการซ้ือ, นกัท่องเทีย่วชาวยโุรป, เคร่ืองประดบัเงิน 
 
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 ผู้อ านวยการหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ถนนแจ้งวฒันะ 
ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 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 
 
บทน า 

 เคร่ืองประดบัเป็นสิ่งหนึ่งในวฒันธรรมตัง้แตส่มยัโบราณท่ีใช้ควบคูก่บัการแตง่กาย มีการสืบค้นไป
เม่ือประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตศกัราช ในประเทศอียิปต์ได้มีการใช้สีสกัตามร่างกายเพ่ือความสวยงาม
และมีการดดัแปลงสิ่งของจากธรรมชาติ อาทิ เปลือกหอย กระดกูสตัว์ มาใช้แทนดอกไม้เพ่ือประดบัตกแตง่
ตามร่างกายเน่ืองจากมีความคงทนกว่า (อาภรณ์  จงฤทธิพร, 2548) ต่อมาได้ปรับเปล่ียนการประดับ
ตกแต่งร่างกายจากการใช้ แก้ว เปลือกหอย กระดูกสัตว์ มาเป็นโลหะ เช่น ทองค า  และเงิน โดยเร่ิมพบ
หลกัฐานในประเทศไทยยุคแรก อาทิ สมยัทวารวดี ศรีวิชยั ลพบรีุ มีการน าโลหะมาประดิษฐ์เป็นรูปเคารพ 
เคร่ืองใช้ตา่งๆ และเคร่ืองประดบั ในยคุตอ่มาได้แก่ กรุงศรีอยธุยา และกรุงรัตนโกสินทร์ มีการพบหลกัฐาน
มากขึน้  ดังหลักฐานท่ีปรากฏ ท่ีกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งเช่ือว่าเป็นเค ร่ืองราชูปโภค ของ
พระมหากษัตริย์ และต่อมาได้มีการพบหลักฐานการน าหินสี และอญัมณีมาฝังลงในโลหะ และมีเทคนิค
การลงสีและการถมด าส าหรับโลหะต่างๆ โดยเฉพาะเคร่ืองเงินซึ่งสันนิษฐานว่า เทคนิคดงักล่าวอาจจะ
ได้รับความรู้มาจากชาวเปอร์เซียก่อนรัชสมยัพระบรมไตรโลกนาถ ซึง่จากหลกัฐานจะเห็นได้ถึงวิวฒันาการ
ความเป็นมาอนัยาวนานและความนิยมของเคร่ืองประดบั โดยเฉพาะเคร่ืองเงินและเคร่ืองประดบัเงิน (พิมล
พกัตร์ สภุา, 2548) 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยจดัว่าเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพในการส่งออก และเคร่ืองประดบัของไทย
เป็นท่ียอมรับในตลาดตา่งประเทศในด้านคณุภาพและฝีมือ ข้อมลูจากภาพรวมตลาดเคร่ืองประดบัในยโุรป 
อาทิ อังกฤษ เยอรมัน กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย และสเปน โดยเฉพาะอังกฤษ จะพบว่า มีการน าเข้า
เคร่ืองประดับจากทั่วโลกเป็นจ านวนมากทุกปี โดยเฉล่ียร้อยละ 60 ของการน าเข้าเคร่ืองประดับจะ
ประกอบด้วย เพชร ทองค าขาว ทอง และเงิน ตามล าดบั โดยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวยุโรปในปัจจุบนัจะ
นิยมเคร่ืองประดบัทองค าขาวและเงินมากขึน้ (อาร์ วาย ที ไนน์, 2549) โดยในปี พ.ศ. 2554 มีการส่งออก
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สินค้าเคร่ืองประดับจากประเทศไทย 272.9 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่าส่งออกนี ้เป็นมูลค่าการส่งออก
เคร่ืองประดบัเงินถึง 96.1 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี ้ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคชาวยุโรปพบว่า 
ในกลุ่มวยัรุ่นชาวเยอรมนันิยมเคร่ืองประดบัเงินมากท่ีสดุเพราะมีราคาถกูกว่าเคร่ืองประดบัโลหะชนิดอ่ืนๆ 
(ส านกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน, 2555 อ้างจากศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2555) กลุ่มผู้ หญิงในสวีเดนให้ความส าคัญกับคุณภาพ
มากกว่าราคารวมถึงเคร่ืองประดบัต้องมีการออกแบบให้คลาสสิก ชาวสเปนนิยมเคร่ืองประดบัรูปทรงเลขา
คณิตโดยแต่ละปีมูลค่าการซือ้ขายเคร่ืองประดบัในสเปนมีมูลค่ารวมมากถึงกว่าพันล้านยูโร และตลาด
เคร่ืองประดบัท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปได้แก่ องักฤษ โดยมูลค่าตลาดรวมของเคร่ืองประดบัอยู่ท่ี 4.9 พันล้าน
ปอนด์ โดยชาวองักฤษนิยมการออกแบบท่ีทนัสมยั และเป็นเซตเคร่ืองประดบั รวมถึงมีขนาดชิน้งานท่ีใหญ่ 
และชอบสีสัน (ส านักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโรม , 2554) ดงันัน้ การได้มาซึ่งข้อมูลใกล้ตวั
ท่ีสดุเก่ียวกบัชาวยโุรปในเร่ืองดงักลา่ว นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปจึงเป็นกลุม่เปา้หมายหลกัท่ีส าคญัในการวิจยั
นี ้ซึ่งปัจจบุนัข้อมลูจากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา (2556) ระบจุ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวยโุรปซึง่ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเย่ียม เดนมาร์ค ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส องักฤษ เยอรมนั อิตาลี นอร์เวย์ 
รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ และจากประเทศในยโุรปตะวนัออก ได้เข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย
ในปีพ.ศ. 2556 มากถึง 324,948 คน จากท่ีมาของข้อมูลและสถิติต่างๆ นี ้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวยุโรปในการซือ้เคร่ืองเงิน ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ ส่งออกในการวางแผนการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคชาวยโุรป รวมถึงการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบัผู้บริโภคชาวยโุรปตอ่ไป 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจของผู้บริโภค   
 Lovelock, et. al. (2001) อธิบายว่า ความพึงพอใจหลังการซือ้เกิดจากการประเมินการบริการท่ี
ได้รับ ซึ่ง Oliver (1988) ได้เสริมแนวคิดนีว้่า ความพึงพอใจ คือการประเมินผลของลูกค้าจากการรับสินค้า
หรือบริการ ซึ่งขัน้ก่อนรับสินค้าหรือบริการจะเกิดความคาดหวงั และเม่ือจบขัน้ตอนจะเกิดการประเมินผล
ความพึงพอใจ นอกจากนี ้Cronin and Taylor (1992) ยังพบว่า คุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งจากแนวคิดทัง้หมด อาจกล่าวสรุปนิยามของความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้ว่า พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ก่อนหรือหลงัการซือ้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วเกิดการประเมินผล ทัง้
ด้านดีและด้านไม่ดี ซึ่งหากประเมินไปทางด้านดี ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจและน ามาซึ่งการซือ้หรือใช้
บริการซ า้นัน่เอง 
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พบว่า ผู้หญิงซือ้เคร่ืองเงินหลายๆ ชิน้ จนกระทัง่ครบชดุแทนการซือ้ครัง้เดียวจนครบชดุ เพราะเคร่ืองเงินมี
ราคาสงู และพบวา่ ผู้หญิงสว่นมากคดิวา่เคร่ืองเงินมีราคาสงูเกินความเป็นจริง 
 กัลยา จงัจุติกุล (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้เคร่ืองประดบัแท้
ส าหรับผู้ชายในกรุงเทพมหานคร พบผลท่ีนา่สนใจ กลุ่มท่ีซือ้สร้อยและจีจ้ะมีอายนุ้อยท่ีสดุ นอกจากนีร้าคา
ของสินค้าท่ีซือ้จะแปรผนัตามรายได้ 
 ดงันัน้ จึงกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับแนวคิด ความพึงพอใจของผู้บริโภค และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องได้
แสดงถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ รวมถึงพฤติกรรมท่ีมีผลในการซือ้สินค้าเคร่ืองประดบั ซึ่งจะท าให้ผู้ วิจัยได้ 
กรอบแนวคดิในการศกึษานี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดแผนและกลยทุธ์ให้เหมาะสมตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และ ความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนักท่องเท่ียวชาว
ยโุรปในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมตฐิาน 

ปัจจยัส่วนบคุคลมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป
ในกรุงเทพมหานคร 
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อิตาลี นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ และจากประเทศในยโุรปตะวนัออก ท่ีเข้ามาท่องเท่ียว
ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 จ านวน 324,948 คน (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 
2556)  

กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั ได้แก่ นกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรปท่ีเคยซือ้เคร่ืองประดบัเงินในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คน จากสูตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ก าหนดขนาดของตัวอย่าง
ส าหรับระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (นราศรี ไววนิชกลุ และชศูกัดิ ์อดุมศรี, 
2549) โดยขัน้ท่ี 1 เลือกการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเขียนหมายเลข 1-
10 ใส่กระดาษ แล้วท าการจบัสลากซึง่ได้หมายเลข 2 จึงท าการสุ่มตวัอยา่งจากนกัทอ่งเท่ียวชาวยโุรปท่ีเคย
ซือ้เคร่ืองประดับเงินทุก 2 คนท่ีเดินผ่านด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  (Systematic Random 
Sampling) ผู้วิจยัได้ท าการเลือกสถานท่ีส าหรับเก็บข้อมลูเร่ิมจาก 1) ย่านท่องเท่ียวและขายเคร่ืองประดบั
เงิน ณ ส่ีแยกคอกวัว จ านวน 100 ตัวอย่าง 2) ย่านสีลมซึ่งเป็นถนนธุรกิจสายส าคัญและมีร้านขาย
เคร่ืองประดบัและของท่ีระลึกจ านวนมาก จ านวน 100 ตวัอย่าง 3) ย่านเจริญกรุง ซึ่งเป็นย่านท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมซึ่งมีร้านขายเคร่ืองประดับและร้านขายของท่ีระลึกต่อนักท่องเท่ียวจ านวนมาก จ านวน 100 
ตวัอย่าง และ 4) งานแสดงสินค้าและเคร่ืองประดบั ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จ านวน 100 ตวัอย่าง
รวมจ านวนทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง และใช้ระยะเวลาด าเนินการเก็บแบบสอบถาม  45 วันโดยเร่ิมตัง้แต่ 1 
กนัยายน 2556 – 15 ตลุาคม 2556 
 เคร่ืองมือในการวิจยั ได้มีการก าหนดเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม โดยสร้างขึน้จาก
การทบทวนทฤษฎี แนวคดิและวรรณกรรมทางด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคและน ามาประยกุต์ใช้ จึงได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ ซือ้ 
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพ และประเทศต้นทาง รวมข้อค าถาม 6 ข้อ ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดับ ได้แก่ รูปแบบและการออกแบบประณีต
สวยงาม ความคุ้มค่าของเงินท่ีซือ้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา ความคงทนของเคร่ืองประดบั 
ความจริงใจในการเสนอขายต่อผู้ ซือ้ และการน าเสนอสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของผู้ ซือ้ รวม ข้อ
ค าถาม 6 ข้อ และได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือการวิจยัโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงแม่นย าของเนือ้หา 
(Validity Content) วา่ตรงตามวตัถปุระสงค์การวิจยัและสอดคล้องกบัการศกึษาครัง้นี ้และขัน้ตอนถดัไปจึง
น าไปทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability Analysis) โดยสุ่มเก็บกลุ่มตวัแทนจ านวน 40 คน และใช้สตูร
ของครอนบาค (Cronbach) หาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่รวม 0.94  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
และน าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งได้น าเสนอในข้อมูลสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่ร้อย
ละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิตไิครสแควร์ (Chi-Square) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 ผลการวิจยัเป็นรูปแบบการพรรณนา (Descriptive Analysis) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ผลการวิจยัเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งแสดงผลในรูปแบบค่าร้อยละ (Percentage) และผลการทดสอบ
สมมตฐิานโดยใช้สถิตสิหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Correlation)  
 
              ตารางท่ี 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ซือ้ 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 
เพศ 
            ชาย 
            หญิง 

100 
44 
56 

สถานภาพ 
      โสด 
      สมรส 
      หยา่ร้าง หรือแยกกนัอยู ่

100 
30.5 
54.5 
15 

อายุ 
          20-25 ปี 
          26-30 ปี 
          31-35 ปี 
          36-40 ปี 
          41-45 ปี 
          46-50 ปี 
          มากกวา่ 50 ปี 

100 
10.4 
18.2 
12 

13.8 
15 

10.8 
19.8 

อาชีพ 
      นกัศกึษา 
      ธุรกิจสว่นตวั 
      พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
      ข้าราชการ 
      พนกังานบริษัทเอกชน 
      พอ่บ้าน หรือ แมบ้่าน 
      อ่ืนๆ 

100 
10.5 
23.3 
16.2 
16.2 
20.3 
11 
2.5 
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              ตารางท่ี 1  ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ ซือ้ (ตอ่) 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
     ต ่ากวา่ 1,000 ยโูร 
     1,000-1,500 ยโูร 
     1,501-2,000 ยโูร 
     มากกวา่ 2,000 ยโูร 

100 
12 

22.7 
19.8 
45.5 

ประเทศต้นทาง 
       องักฤษ 
        เยอรมนั 
        อิตาลี 
        สวีเดน 
        เดนมาร์ก 
        อ่ืนๆ  

100 
25.8 
12 

13.2 
18.2 
15.3 
15.5 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56 และ 

44 ตามล าดบั มีอายุมากกว่า 50 ปี มากท่ีสุด คือ ร้อยละ 19.8 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุดท่ีมากกว่า 
2000 ยโูรคดิเป็นร้อยละ 45.5 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 54.5 มีอาชีพท าธุรกิจส่วนตวัมาก
ท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 23.3 และเป็นนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศองักฤษมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 25.8 
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   ตารางที่ 2  ระดบัความพึงพอใจของผู้ ซือ้เคร่ืองประดบัเงิน นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป 
 

ความพึงพอใจในการซือ้
เคร่ืองประดับเงนิ 

X  S.D. ระดับความความ
พึงพอใจ 

ล าดับ 

รูปแบบและการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ที่สวยงาม 

ประณีต 

3.70 0.816 มาก 4 

มีความคุ้มคา่ของเงินท่ีซือ้ 3.76 0.879 มาก 3 
คณุภาพเหมาะสมกบัราคา 3.81 0.874 มาก 1 

ความคงทนของ
เคร่ืองประดบัเงิน 

3.79 0.965 มาก 2 

ความจริงใจและความ
ซื่อสตัย์ตอ่ลกูค้า 

3.62 0.937 มาก 6 

การน าเสนอสนิค้าที่ตรง
ตามความต้องการของ

ลกูค้า 

3.66 0.971 มาก 5 

รวม 3.72 0.907 มาก  

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัความพึงพอใจโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดบัมาก โดยมี

คา่เฉล่ียรวม 3.72 ผลเรียงล าดบัรายข้อพบว่าผลระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรียงจาก 
คณุภาพเหมาะสมกบัราคา มีค่าเฉล่ียสงูท่ีสดุ 3.81 ตามด้วย ความคงทนของเคร่ืองประดบัเงิน มีคา่เฉล่ีย
สงูรองลงมา 3.79 
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ตารางท่ี 3  การทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัสว่นบคุคลมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบั
เงินของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปในกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 𝑥2 p-value 
เพศ 27.425 0.124 
อาย ุ 121.017 0.457 
อาชีพ 122.060 0.430 
รายได้ 106.639 0.000* 

สถานภาพ 60.015 0.022* 
ประเทศต้นทาง 103.647 0.381 

                       *p  0.05  

 
จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบคุคล ด้านรายได้ และสถานภาพมีผล

ตอ่ความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในทางกลบักนั เพศ อาย ุอาชีพ ประเทศต้นทาง ไม่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ซือ้เคร่ืองประดบัเงินของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการตลาด
ของ Kotler and Keller (2009) พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นตัวบ่งชี ้หรือปัจจัยท่ี
กระทบต่อความคิดเห็น ทศันคติ ความชอบหรือไม่ชอบให้เกิดขึน้และมีโอกาสอย่างสูงท่ีจะเกิดขึน้อย่างมี
ความแตกตา่งซึง่สามารถอธิบายได้ว่ารายได้ของผู้บริโภคมีผลอย่างมากตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดบัเงิน เน่ืองจากเคร่ืองประดบัเงินเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่สูง จงึท าให้ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สงูนัน้มี
อ านาจในการซือ้ผลิตภัณฑ์สูงตามไปด้วย หรือสถานภาพของผู้ บริโภคส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผลิตภณัฑ์เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสดยงัไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัครอบครัว ท าให้รายได้
ในแตล่ะเดือนนัน้มีมากพอท่ีจะซือ้เคร่ืองประดบัเพ่ือความงามได้มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศกึษากลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวยโุรปจ านวน 400 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงร้อย
ละ 56 อายมุากกว่า 50 ปีร้อยละ 19.8 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัร้อยละ 23.3 รายได้มากกว่า 2000 ยโูร
ร้อยละ 45.5 สถานภาพสมรสร้อยละ 54.5 ประเทศต้นทางคือประเทศองักฤษมีมากถึงร้อยละ 25.8 โดย
การทดสอบสมมติฐานพบว่ารายได้และสถานภาพมีผลต่อความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดบัเงินของ
นกัท่องเท่ียวชาวยโุรปในกรุงเทพมหานคร ดงันัน้จงึต้องให้ความส าคญักบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
เป็นเอกลกัษณ์ แสดงวา่การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ โดยสร้างการออกแบบท่ี
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มีเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย เพ่ือให้เกิดความเป็นสินค้าเฉพาะตวัท่ีไม่สามารถหาซือ้ได้ท่ีอ่ืน องค์กรหรือ
สมาคมท่ีเก่ียวข้องควรก าหนดมาตรฐานของการออกแบบให้มีความเป็นหมวดหมู่ สามารถแยกประเภทได้
และใสร่ายละเอียดด้านลวดลายและเทคนิคตา่งๆ เพ่ือให้ผู้ ซือ้ตระหนกัถึงคณุคา่เพ่ือเพิ่มโอกาสทางการค้า 
และท าให้เรียกราคาตอ่หนว่ยของผลิตภณัฑ์ได้สงูขึน้ 
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