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บทคัดย่อ
บทความวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ ป ระกอบการในการตั ด สิ น ใจซื้ อ อั ญ มณี ตลาดพลอยจั น ทบุ รี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านความน่าเชื่อถื อ ในตัดสินใจ
ซื้ออัญมณีของผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการชาวไทยที่เข้ามาเลือก
ซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี จานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ t-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .0. ผลการศึกษา พบว่า
ปัจจัยที่ มีผลต่อการเลื อกซื้อ พลอยบริเวณตลาดพลอยจันทบุ รี ด้านผลิตภั ณ ฑ์ ข้อที่ มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความ
หลากหลายของอัญมณี มีค่าเฉลี่ย 4024 ปัจจัยด้านราคา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาพลอยถูกกว่าที่อื่น มีค่าเฉลี่ย
40.4 ปัจจัยด้านสถานที่จัดจาหน่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอของจานวนโต๊ะพลอยที่ปล่อยให้เช่า มี
ค่าเฉลี่ย 3082 ปัจจัยด้านความน่าเชือถือ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายละเอียดของสินค้าตรงตามที่ได้พูดคุยไว้ มี
ค่าเฉลี่ย 40.2 สมมติฐานการวิจัย พบว่า ช่องทางการขายที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของพลอยที่ผู้ประกอบการทาการ
เลือกซื้อ ด้านน้าหนักพลอย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ: การตัดสินใจซื้อ, อัญมณี, ตลาดพลอย
Abstract
The purpose of this research was to study how different factors effect on
entrepreneurs’ buying decision of gemstone in Chanthaburi Gems Market. The four factors of
entrepreneurs’ buying decision that a research was studied consists of Gemstone Product, Price,
Distribution Channel and Reliability. The quantitative research questionnaires were used to collect
data from 36 Thai entrepreneurs who came to Chanthaburi Gems Market for Gemstone buying. The
statistics for data analysis are frequency, percentage, mean and T-test with a significance level of
.0. 0 The factors that had the most effective on entrepreneurs’ buying decision of gemstone in
Chanthaburi Gems Market were as the following: For Gemstone Product, the highest mean at 4024
อาจารย์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อีเมลล์ akadath@buu.ac.th
อาจารย์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อีเมลล์ sayomphoo.ha@buu.ac.th
3 อาจารย์ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี อีเมลล์ siraprapha.ch@buu.ac.th

1
2

ภาคโปสเตอร์
670

has represented in a variety of gemstone. For Price, the highest mean at 40.4 has represented in a
cheaper price than other markets. For Distribution Channel, the highest mean at 3082 has
represented in an adequate of trading desks. For Reliability, the highest mean at 40.2 has
represented in the exactly match between the product specification and requirement. Lastly, as the
results of hypothesis testing revealed that the different types of distribution channels effect buying
decision by the gemstone weight with a significance level of .0. 0
Keywords: Buying Decision, Gemstone, Gems Market
ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดการสร้างงานที่ต่อเนื่องและเป็นอุตสาหกรรมที่นาเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็น
จานวนมาก โดยมีมู ลค่ าการส่งออกสูงอยู่ใน 1. อัน ดับ แรกของสิ น ค้าส่งออกของไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยั ง
ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวเนื่องกัน (SMEs Knowledge Center, 2 8)
จังหวัดจันทบุรี มีชื่อเสียงในด้านสถานที่ท่องเที่ยว การปลูกผลไม้ และที่สาคัญคือ อัญมณีและเครื่องประดับ
โดยจังหวัดจันทบุรี มีชื่อเสียงเรื่องอัญมณีมาเป็นเวลานาน มีทั้งช่างฝีมือ ด้านเจียระไน การฝังอัญมณี การขึ้นตัวเรือน
เครื่องประดับ และยังมีตลาดพลอยซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายพลอยโดยมีผู้ซื้อผู้ขายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การซื้อขาย
พลอยในตลาดแห่งนี้มีพลอยหลากหลายชนิด ทั้งพลอยก้อน (คือพลอยที่ยังไม่ได้เจียระไน) พลอยที่เจียระไนแล้ว เช่น
ทับทิม บุษราคัม ไพลิน เขียวส่อง เป็นต้น สาหรับพลอยบางเม็ดที่ยังมีประกายไม่ดีพอ ก่อนทาการเจียระไนจะผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาพลอย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจันทบุรี ประกอบกับช่างเจียระไนที่
มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชานาญในการทาให้พลอยแต่ละเม็ดนั้น ให้มีความงดงาม และเมื่อได้นามาประกอบ
ตกแต่งเข้ากับตัวเรือนแล้ว พลอยเม็ดนั้นจะกลายเป็นเครื่องประดับอัญมณีที่สวยงามได้รับการยอมรับและสามารถส่ง
จาหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านอัญมณีของจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมาก (กาญจนา อมรอรช
2 4) โดยตลาดพลอยจะเปิดให้บริการในวันศุกร์ และเสาร์ ในช่วงเวลาประมาณ 110..-170.. น0
โดย ฤทธิชัย กอศิริวรชัย (2 4) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มี ส่วนต่อผู้บริโภคในการ
เลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากร้านค้าอัญมณีในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้
ความสาคัญมากที่สุด ในด้านคุณภาพของอัญมณี ในด้านราคา ให้ความสาคัญด้านราคาตามคุณภาพของสินค้า ด้านการ
จัดจาหน่าย ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุดต่อความสะดวกสบายด้านสถานที่จอดรถ และความสะดวกในการสัญจร
และในด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด ต่อการจัดทาเอกสารแนะนาให้ค วามรู้ และการให้
คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับอัญมณีแก่ผู้บริโภคมากขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ผลต่อผู้ประกอบการในการเลือกซื้ ออัญมณี บริเวณตลาดพลอย
จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านความน่าเชื่อถือ ใน
ตัดสินใจซื้ออัญมณีของผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี และข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อ พัฒนา และ
ปรับปรุงกลยุทธ์ในการซื้อขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
10 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด จาหน่าย และด้านความน่ าเชื่อถือ ในตัดสินใจซื้อ
อัญมณีของผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรี
20 เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ จาแนก
ตามช่องทางการขาย ตลาดพลอย จังหวัดจันทบุรี
สมมติฐานในการวิจัย
ช่องทางการขายที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของพลอยที่มผี ลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ แตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการชาวไทย ที่เข้ามาเลือกซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอย
จังหวัดจันทบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น ตอนดังนี้ แบบสอบถามด้าน
ปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ในการเลือกซื้อพลอย ด้านปัจจัยในการเลือกซื้อพลอย ด้านลักษณะของ
พลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ และข้อเสนอแนะ จากการสารวจจานวนประชากร ณ วันที่ 1 มีนาคม
2 63 มีผู้ประกอบการชาวไทย จานวน 36 คน ที่ทาการเลือกซื้อพลอยอยู่ในบริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ผู้วิจัยจึงทา
การเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามสาหรับผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยในการดาเนินธุรกิจ ประกอบไปด้วย ประสบการณ์ในการทางาน จานวน
พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ช่องทางการขาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านพฤติกรรมศาสตร์ในการเลือกซื้อพลอย ประกอบไปด้วย ชนิดของพลอยที่นิยมซื้อ
จุดประสงค์ในการซื้อพลอย ค่าใช้จ่ายในการซื้อพลอยแต่ละครั้ง ความถี่ในการซื้อพลอย วิธีการชาระเงิน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยในการเลือกซื้อพลอย ประกอบด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
และด้านช่องทางการจาหน่าย และด้านความน่าเชื่อถือ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย สี
ของพลอย ความสะอาดของพลอย รูปร่างและขนาดของพลอย น้าหนักของพลอย และชนิดของพลอย โดยตอนที่ 3
และ 4 เป็นการวัดผลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาหนดเป็น ระดับ และแปรผลตาม Likert
Scale Proceedings (Rensis Likert, 1967)
ในการแปลความหมายของคะแนนโดยใช้เกณฑ์ประเมินผลจากค่าเฉลี่ย ดังนี้
4021- 0.. มีความสาคัญระดับมากที่สุด
3041-402. มีความสาคัญระดับมาก
2061-304. มีความสาคัญระดับปานกลาง
1081-206. มีความสาคัญระดับน้อย
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10..-108. มีความสาคัญระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ ข้อเสนอแนะ
การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยนาไปทดลอง (Try out) กับผู้ค้าพลอยในตึก The Silom Galleria เขตสีลม กรุงเทพมหานคร จานวน 3.
ราย เพื่ อหาค่ าความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สูต รการหาค่ าสัม ประสิ ท ธิ แอลฟา ตามวิ ธีของครอนบั ค (Cronbach) ที่ ระดั บ
นั ย ส าคั ญ 0. ซึ่ งได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของปั จ จั ย ในการเลื อ กซื้ อ พลอย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร ะดั บ 089 ด้ านราคาที่
ระดับ 0789 ด้านช่องทางการจาหน่ายทีร่ ะดับ089. ด้านความน่าเชื่อถือที่ระดับ 08 6 และด้านลักษณะของพลอยที่มีผล
ต่อการเลือกซื้ อของผู้ประกอบการที่ระดับ 08.4 สถิติที่ใช้ในการอธิบายการเปรียบเทียบด้านช่องทางการขาย กับ
ลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ T-test
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลด้านปัจจัยในการดาเนินธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 36 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางาน มากกว่า 2. ปี คิดเป็นร้อยละ 4702 รองลงมาคือ 13-2. ปี คิดเป็นร้อยละ 2 มีจานวนพนักงาน 1-2
คน คิดเป็นร้อยละ 4106 รองลงมาคือ 3- คน คิดเป็นร้อยละ 3303 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า .,... บาทขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 8303 มีช่องทางการขายหลัก คือ ช่องทางออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 66067
ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ในการเลือกซื้อพลอย พบว่า ส่วนใหญ่ชนิดของพลอยที่นิยมซื้อ คือ บุษราคัม คิด
เป็นร้อยละ 3303 รองลงมาคือ ทับทิม คิดเป็นร้อยละ 27078 จุดประสงค์ในการซื้อพลอย คือ ขายต่อเป็นพลอยเม็ด คิด
เป็นร้อยละ 6904 นาไปขึ้นเป็นเครื่องประดับ คิดเป็นร้อยละ 2708 ค่าใช้จ่ายในการซื้อพลอยแต่ละครั้ง คือ 1..,...
บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6101 รองลงมาคือ .,...-1..,... บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ความถี่ในการซื้อพลอยต่อ
เดือน เดือนละ 8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ . รองลงมาคือ 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 19044 และวิธีการชาระเงิน จ่ายเป็นเงิน
สด คิดเป็นร้อยละ 88088
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอยบริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัย
ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ย มากที่ สุด คื อ ความหลากหลายของอั ญ มณี มี ค่ าเฉลี่ ย 4024 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ขนาด รูปร่าง และน้าหนักของพลอยมีให้เลือกหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 401. อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 1)
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอยบริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัย
ด้านราคา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ราคาพลอยถูกกว่าที่อื่น มีค่าเฉลี่ย 40.4 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถ
ต่อรองราคาพลอยได้ มีค่าเฉลี่ย 3094 อยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 2)
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอยบริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปั จจัย
ด้านสถานที่จัดจาหน่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความเพียงพอของจานวนโต๊ะพลอยที่ปล่อยให้เช่า มีค่าเฉลี่ย 3082
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิด ของตลาดพลอยมความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3078 อยู่ในระดับมาก (ตาราง
ที่ 3)
ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอยบริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัย
ด้ า นความน่ า เชื อ ถื อ ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ รายละเอี ย ดของสิ น ค้ าตรงตามที่ ได้ พู ด คุ ย ไว้ มี ค่ าเฉลี่ ย 40.2
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบั ติการวิเคราะห์อัญมณี มีค่าเฉลี่ย 3078 อยู่ในระดับมาก
(ตารางที่ 4)
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ข้อมูลลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ชนิดของพลอยมีผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 40 6 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สี
ของพลอยมีผลต่อการเลือกซื้อ มีค่าเฉลี่ย 4042 (ตารางที่ )
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญ และลาดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอย
จันทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย
ระดับสาคัญ
ลาดับ
x̄
บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี
ด้านผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของอัญมณี
4024
มากที่สุด
1
คุณภาพของอัญมณีมีให้เลือกหลากหลาย
3096
มาก
3
จานวนของอัญมณีมเี พียงพอต่อความต้องการ
3082
มาก
4
ขนาด รูปร่าง และน้าหนักของพลอยมีให้เลือกหลากหลาย
401.
มาก
2
รวม
40.3
มาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญ และลาดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอย
จันทบุรี ด้านราคา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย
ระดับสาคัญ
ลาดับ
x̄
บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี
ด้านราคา
สามารถต่อรองราคาพลอยได้
3094
มาก
2
ราคาของพลอยมีความเหมาะสมกับคุณภาพ
3012
ปานกลาง
3
รูปแบบในการชาระเงินมีความหลากหลาย
2072
ปานกลาง
4
ราคาพลอยถูกกว่าที่อื่น
40.4
มาก
1
รวม
304
ปานกลาง
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญ และลาดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอย
จันทบุรี ด้านสถานทีจ่ ัดจาหน่าย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย
ระดับสาคัญ
ลาดับ
x̄
บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี
ด้านสถานทีจ่ ัดจาหน่าย
ที่จอดรถมีพอเพียงต่อความต้องการ
20.6
น้อย
4
มีความสะดวกในการเดินทาง
30 6
มาก
3
เวลาเปิด-ปิด ของตลาดพลอยมความเหมาะสม
3078
มาก
2
ความเพียงพอของจานวนโต๊ะพลอยทีป่ ล่อยให้เช่า
3082
มาก
1
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รวม

303.

ปานกลาง

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญ และลาดับของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย บริเวณตลาดพลอย
จันทบุรี ด้านความน่าเชื่อถือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อพลอย
ระดับสาคัญ
ลาดับ
x̄
บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี
ด้านความน่าเชื่อถือ
รายละเอียดของสินค้าตรงตามที่ได้พูดคุยไว้
40.2
มาก
1
มีการรับประกันสินค้า หากสินค้าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้
30 6
มาก
3
ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อัญมณี
3078
มาก
2
ความรู้ของผู้ที่นาพลอยมาขาย
30.6
ปานกลาง
4
รวม
3064
มาก
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ระดับความสาคัญ และลาดับของลักษณะของพลอยทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ
บริเวณตลาดพลอยจันทบุรี
ลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ระดับสาคัญ
ลาดับ
x̄
สีของพลอย
4042
มากที่สุด
2
ความสะอาดของพลอย
4028
มากที่สุด
3
รูปร่างและขนาดของพลอย
4012
มาก
4
น้าหนักของพลอย
3096
มาก
ชนิดของพลอย
40 6
มากที่สุด
1
รวม
4.26
มากที่สุด
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ เปรียบเทียบลักษณะของพลอยทีม่ ีผลต่อการเลือกซื้อของผู้ประกอบการ จาแนกตาม
ช่องทางการขาย ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ลักษณะของพลอยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ช่องทางการ
Sig.
x̄
ขาย
สีของพลอย
4042
.102
ความสะอาดของพลอย
4028
.246
หน้าร้าน/
รูปร่างและขนาดของพลอย
4012
.478
ออนไลน์
น้าหนักของพลอย
3096
.024*
ชนิดของพลอย
40 6
.389
สมมติฐานในการวิจัย ช่องทางการขายที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของพลอยที่ผู้ประกอบการทาการเลือกซื้อ
แตกต่างกัน พบว่า ช่องทางการขายที่ตา่ งกัน ส่งผลต่อลักษณะของพลอยที่ผู้ประกอบการทาการเลือกซื้อ ด้านน้าหนัก
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พลอย มีค่านัยสาคัญเท่ากับ 0.24 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า .0. จึงสรุปได้ว่า ช่องทางการขายที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของ
พลอยที่ผู้ประกอบการทาการเลือกซื้อ ด้านน้าหนักพลอย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
อภิปรายผล
ช่องทางการขายที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของพลอยที่ผู้ประกอบการทาการเลือกซื้อ ด้านน้าหนักพลอย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อธิบายได้ดังนี้ ช่องทางการขายพลอยออนไลน์ ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเลือก
ซื้อพลอยที่มีขนาด น้าหนักน้อย และมีราคาไม่สูงมาก เนื่องจาก พลอยที่มีราคาสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะต้องดูสินค้าจริง
ก่อนตัดสินใจซื้อ ทาให้การขายพลอยที่มีราคาสูงผ่านช่องทางออนไลน์จึงทาได้ยาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเลือกซื้อ
พลอยที่ มี น้ าหนั ก น้ อ ย ราคาถู ก เมื่ อ ต้ อ งการน าไปขายผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อั ค ริ น ทร์
หาญสมบูรณ์เดช (2 8) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับเงินหรือ พลอยของ
ลู ก ค้ า ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ า การตระหนั ก รู้ เกี่ ย วกั บ ราคามี ค วามสั ม พั น ธ์ ในเชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ
เครื่องประดับเงินหรือพลอยของลูกค้า โดยผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าจะซื้อเครื่องประดับที่ทาจากเงินหรือพลอยเมื่อมีการ
ลดราคา หรือจะเลือกซื้อจากราคาที่ ถูกมากกว่าความชอบ โดยจะมีการสารวจราคาของเครื่องประดับอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญพัสส์ เกตุประดิ ษฐ์ (2 4) ศึกษาปัจจัยที่อิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญเรื่องปัจจัยด้าน
ราคามากที่สุด ว่าสินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ และเรื่องความคุ้มค่า เช่น ราคาที่ซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น
เมื่อรวมค่าจัดส่งแล้วมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอื่น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ทางจังหวัดจันทบุรี ควรมีการจัดสถานที่สาหรับจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่
เข้ามาเลือกซื้อพลอย
(2) ส่ งเสริ ม ความรู้ ให้ กั บ ผู้ ข ายพลอย เพื่ อ เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการซื้ อ พลอยของผู้ ป ระกอบการ และ
นักท่องเที่ยวที่มาจากภายนอกจังหวัด
(3) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาเลือกซื้อพลอย ทางจังหวัดควรสนับสนุนเครื่องมือใน
การตรวจสอบพลอยให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อความแม่นยาในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการชาวต่างชาติ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น และสามารถ
สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการได้ชัดเจน
(2) ควรท าการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในเรื่ อ งความไม่ ส ะดวกในการซื้ อ พลอยของผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตลาดพลอยในอนาคต
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