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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่ อง  ความรู้ และทัศนคติที่ มีต่อศักดิ์ สิทธิ์  อัลลอยของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อ
ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร (ครั้ง/เดือน) กับทัศนคติที่มีต่อ
ศักดิ์สิทธ์ อัลลอย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย โดยประชากรที่ใช้
ศึกษา ครั้งนี้ คือกลุ่มผู้บริโภคที่เคยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย อย่างน้อย 1 ครั้งใน 3 
เดือนที่ผ่านมาจ านวน 240 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้น
ไป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท
มากที่สุด พฤติกรรมการซื้อสินคา้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยซื้อประตูรั้ว ราคา 40,001 บาทขึ้น
ไป ใช้การโทรศัพท์ติดต่อสาขาเพ่ือไปเจอกันที่หน้างาน และซื้อสินค้าเนื่องจากชื่อเสียงตราสินค้า การ
เปิดรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับจากสื่อบุคคลความถี่จ านวน  1 ครั้ง/เดือน ข่าวที่
ได้รับ คือ ด้านตราสินค้า ส่วนข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คือ ประตูรั้ว ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความรู้ระดับสูง ทัศนคติโดยรวมและแต่ละด้านได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย
และการส่งเสริมทางการตลาดเป็นเชิงบวก และแนวโน้มพฤติกรรมระดับปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล (ครั้ง/เดือน) มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย และช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริม
ทางการตลาด แต่ไม่สัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และราคา ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย 
ค าส าคัญ : การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรม 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเภทของธุรกิจเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับเหล็กที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน เช่น 
ประตูบ้านช่องรั้ว ราวบันได โครงกันสาด ฯลฯ เป็นธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องและผูกพันกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน ซึ่งในปัจจุบันนี้มีวัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตหลากหลายชนิด
นอกเหนือไปจากเหล็ก เช่น อลูมิเนียม อัลลอย และสเตนเลส เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ล้วนมี
วิวัฒนาการมาจากเทคโนโลยีเหล็กที่พัฒนามากขึ้น จนเกิดความหลากหลายในด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพัฒนามาจากความต้องการของลูกค้า ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวมาท าให้เกิดผู้ผลิตสินค้าประเภทนี้ใน
ตลาดหลายเจ้า ซึ่งหนึ่งในนั้นได้แก่บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์ จ ากัด หรือ ศักดิ์สิทธิ์ 
อัลลอย  

ปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมีจ านวนทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศไทย โดยมีจ านวน 8 สาขา
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนสาขาต่างจังหวัดมี 1 สาขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยนั้นถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่เริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจประเภทนี้  และมีการลง
โฆษณาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ อันได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ในยุคแรก พร้อมทั้งยังมีการให้การสนับสนุนรายการที่ผลิตและน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วไป 

ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เน้นการผลิตสินค้าประเภทอัลลอยในรูปแบบต่างๆ และจัดตั้งโรงงานของ
บริษัทขึ้น หลังจากที่ธุรกิจเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจประเภท
อสังหาริมทรัพย์เป็นที่เฟื่องฟู ดังนี้ คือ “ตลาดที่อยู่อาศัยไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2547 – 2556) 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ามีจ านวนที่อยู่อาศัย
สร้างเสร็จเพ่ิมสูงขึ้น จาก 69,101 หน่วย ในปี 2547 เป็น 94,977 หน่วย ในปี 2552 และในปี 2556 
มีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จสูงถึง 130,046 หน่วย” (ข้อมูลจากบทบรรณาธิการจากวารสารธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 76 มกราคม – มีนาคม 2557) 

จากข้อมูลที่กล่าวมา จึงเห็นได้ชัดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
เป็นผลมาจากการขยายตัวของสังคมเมือง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้ก็เกิดสภาวะการชะลอตัวอยู่บ้าง โดย
มีสาเหตุหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปัญหาเรื่องเสถียรภาพ
การเมืองของไทยเองที่ส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
ของคนเมืองปัจจุบัน ที่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากการซื้อบ้านเป็นซื้อคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดแทน 
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เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ที่เริ่มเปลี่ยนไป รวมไปถึงราคาที่ราคาของบ้านเดี่ยวสูง
กว่าราคาของคอนโดมิเนียมด้วย 

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้บริโภคที่ยังมีความต้องการซื้อบ้านอยู่ จึงเป็นเหตุให้การแข่งขัน
ในตลาดการท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการตกแต่งบ้านประเภท อลูมิเนียม อัลลอย  และ 
สเตนเลสจึงเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากแปรผกผันตามสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผล
มาจากสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น  
ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความรู้และทัศนคติที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เพ่ือที่จะได้ทราบถึงการเปิดรับข่าวสาร 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เพ่ือที่จะได้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการศึกษา เพ่ือที่จะเป็นแนวทางให้กับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยและ
ผู้สนใจในการน าข้อมูลไปวางแผนและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานในแง่แนวทางการสื่อสารของ
องค์กรและเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการตลาดต่อไปในอนาคตได้  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม

พฤติกรรมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยกับ

ทัศนคตเิกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยกับทัศนคติที่มีต่อ

ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยกับแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 
 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลโดย

ส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross sectional 
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Study) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การศึกษาคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปที่เปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับศักดิ์สิทธ์ อัลลอยเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งที่

เคยซื้อและไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย จ านวน 240 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจ 

คือ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ านวน 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะทางประชากร พฤติกรรม (ความถี่) 
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การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยและสถิติเชิงวิเคราะห์ คือ 

ค่าสถิติ t (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบสมมติฐาน 

 

 ผลการศึกษาและอภิปราย 
ลักษณะทางประชากร ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.1 ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้น

ไป คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.7 อาชีพพนักงานบริษัท คิด

เป็นร้อยละ 45.0 รายได้ส่วนตัวต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.9 ใน

ส่วนของพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย

ซื้อ คิดเป็นร้อยละ 60.0 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างเคยซื้อมากที่สุด คือ ประตูรั้ว ร้อยละ 70.1 ใน

ส่วนของราคาสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยซื้อสินค้าราคา  40,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

51.4 ส่วนช่องทางการติดต่อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกโทรศัพท์ติดต่อที่สาขาเพ่ือนัดไปเจอหน้างาน 

คิดเป็นร้อยละ 67.4 และติดต่อที่สาขาด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 32.6 โดยปัจจัยที่เลือกซื้อสินค้า คือ

ชื่อเสียงตราสินค้า คิดเป็นร้อยละ 59.0  

ในส่วนการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับ

สื่อบุคคลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.9 มีความถี่ส่วนใหญ่ คือ จ านวน 1 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 

86.9 ข่าวที่ได้รับส่วนใหญ่ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 51.2 ส่วนข่าวที่กลุ่มตัวอย่างเคยได้รับ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ คือ ประตูรั้ว ซึ่งในการที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับสื่อบุคคลมากที่สุดนั้นก็

เพ่ือตอบสนองความต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เนื่องจากเป็นสื่อ

บุคคลเป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้ละเอียด ชัดเจน ครบถ้วน ตอบค าถามและไขข้อข้องใจของกลุ่ม

ตัวอย่างได้ทันที พร้อมทั้งยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบ

อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ เสถียร เชยประทับ (2525) ที่ว่า หากต้องการให้บุคคลเกิดการ

ยอมรับสารนั้นควรจะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล เมื่อผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจชัดเจนและ

ตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น 

ในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ดังต่อไปนี้ 

คือ ในส่วนของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมี

ความรู้เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมา ร้อยละ 33.3 ส่วนข้อที่

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูก คือ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยก่อตั้งมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อย
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ละ 85.4 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยผลิตจากวัตถุดิบที่ดี มีความแข็งแรง และไม่

เป็นสนิม คิดเป็นร้อยละ 72.9 และ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอัลลอยมีหลากหลายประเภท ได้แก่ ประตู 

ป้ายเลขท่ีบ้าน ช่องรั้ว โต๊ะสนาม เก้าอ้ีสนาม ตู้รับจดหมาย ราวบันได ราวระเบียง และเสาโคมไฟ คิด

เป็นร้อยละ 76.7 ส่วนข้อที่ผู้บริโภคตอบถูกน้อยที่สุด คือ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมีจ านวนทั้งสิ้น 8 สาขาใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 16.7  

ในด้านทัศนคติท่ีมีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติตามหัวข้อต่างๆ 

ดังนี้คือ กลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในเชิงบวก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.65 และมีทัศนคติในด้าน

ผลิตภัณฑ์ในเชิงบวก ค่าเฉลี่ยรวม 3.73 ทัศนคติด้านการส่งเสริมทางการตลาดในเชิงบวก โดยมี

ค่าเฉลี่ยรวม 3.65 ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในเชิงบวก ค่าเฉลี่ยรวม 3.55 และทัศนคติ

ด้านราคาในเชิงบวก ค่าเฉลี่ยรวม 3.53  

ในส่วนของแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.21 

และมีรายละเอียดดังนี้ คือ หากท่านต้องการตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน ท่านจะหาข้อมูลเพ่ิมเติม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 รองลงมา คือ หากว่าท่าน

ต้องการตกแต่งหรือซ่อมแซมบ้าน ท่านมีความตั้งใจจะซื้อผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้หาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับศักดิ์สิทธิ์ อัล

ลอย และ ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนได้ซื้อผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย อยู่ในระดับปาน

กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.03 

 

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

สมมติฐานที่การศึกษา 1 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ความถี่ (ครั้ง/เดือน) มี
ความสัมพันธ์ กับ ทัศนคติที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย 

พบว่าการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ความถี่ (ครั้ง/เดือน) มีความสัมพันธ์ กับ ทัศนคติที่มี
ต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีของ เสถียร เชยประทับ (2525) ที่ว่า ในกรณีที่ต้องการให้
บุคคลใดเกิดการยอมรับสารนั้นควรที่จะใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล เมื่อผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารมี
ความเข้าใจกระจ่างชัดเจนและตัดสินใจรับสารได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น  เช่นเดียวกับแซมมวล เบคเกอร์ 
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(Samuel L. Becker, 1972) ที่ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสาร คือ การแสวงหาข้อมูล การเปิดรับข้อมูล และการเปิดรับประสบการณ์ 

เมื่อแยกผลการศึกษาความสัมพันธ์กับทัศนคติรายด้าน พบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
บุคคล ความถี่ (ครั้ง/เดือน) ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และทัศนคติด้านการส่งเสริมทางการตลาด แต่การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ความถี่ (ครั้ง /เดือน) 
ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านราคา  

ดังนั้น จากผลการศึกษาในรายด้าน ที่พบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ความถี่ (ครั้ง/
เดือน) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และทัศนคติด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด จึงสอดคล้องกับ Milton J. Rosenberg and Carl L. Hovland (1960: 1) ที่ได้ให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า โดยปกติแล้วทัศนคติสามารถนิยามว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการ
ตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่สนใจ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้บริโภคมีความสนใจในการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารในด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมทางการตลาด เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ และต้องการที่จะรับทราบข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ 

จึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสื่อสารด้วยสื่อบุคคลมีความส าคัญกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เป็น
อย่างมาก เนื่องจากสินค้าของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เป็นสินค้าเฉพาะเจาะจง (Specialty Goods) และ
เป็นยังเป็นสินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Product) ดังนั้นการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์จึงต้องการการตัดสินใจจากผู้บริโภค เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และจะ
ถูกใช้งานอยู่เป็นประจ า เช่น ประตูรั้วและรีโมทที่ผู้บริโภคต้องเปิดใช้งานเพ่ือเข้าและออกจากบ้านอยู่
เป็นประจ า และเม่ือพิจารณาถึงราคาแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูง เพราะเมื่อผู้บริโภคไม่สามารถทดลองใช้
สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ หรือเมื่อสั่งซื้อสินค้าแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้อง
ใช้ความพยายามในการหาข้อมูล เปิดรับข้อมูล และเปิดรับประสบการณ์จากผู้อ่ืนก่อนการตัดสินใจ 
เพ่ือให้เกิดทัศนคติซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจต่อไป ดังนั้นการเปิดรับข่าวสารโดยเฉพาะจากสื่อบุคคล
จึงมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติของผู้บริโภคอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดนุพล อุ่นจินดามณี 
(2545) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเก่ียวกับการปฏิรูปอุดมศึกษาของนิสิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปอุดมศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการปฏิรูปอุดมศึกษา  และดาราวรรณ ศรี
สุกใส (2542) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อ
ความรู้ ทัศนคติ และการใช้รถไฟฟ้าบีทีเอสของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสผ่านสื่อบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่
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โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส และพ่อ-แม่ ญาติ เพ่ือนมีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติต่อโครงการรถไฟฟ้าบีที
เอส 

อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล ความถี่ (ครั้ง/
เดือน) ไม่สัมพันธ์กับทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติด้านราคา อาจกล่าวได้ดังนี้ คือ ฉัตรชัย ปัน
ชาติ (2545 : 7) ให้ความหมายไว้ว่า ทัศนคติเป็นความรู้และความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในด้านที่ดีและ
ไม่ดี อาจเป็นลักษณะบวกหรือลบ พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ  ซึ่ งจากผลการทดสอบสมมติฐานที่การ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคลของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านราคาและผลิตภัณฑ์นั้น 
อาจเป็นผลมาจากการศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมีอยู่มานานแล้ว ท าให้ผู้บริโภคเคยได้รับประสบการณ์มาแล้ว 
เช่น การได้เห็นรูปแบบผลิตภัณฑ์จากที่เคยซื้อเอง หรือเห็นจากที่ผู้อ่ืนเคยซื้อและได้รับทราบราคาอยู่
แล้ว ท าให้ไม่ต้องการข้อมูลข่าวสารด้านนี้เพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิวิมล ตามไท 
(2542) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคข้าวกล้องของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับข้าวกล้องไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคข้าวกล้อง 

 
สมมติฐานการศึกษาที่ 2 ความรู้ที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ

ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ที่มีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่

ผู้บริโภคมีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย กล่าวคือ ยิ่งผู้บริโภคมีความรู้ต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมาก จะยิ่งมีทัศนคติ 
 

ในทางบวก ส่งผลกับทัศนคติในทุกด้าน ทั้งทัศนคติโดยรวม และทัศนคติที่แยกเป็นแต่ละด้าน ได้แก่  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด 

ดังนั้น จึงเป็นไปตามที่โสภิตสุดา มงคลเกษม (2539 : 42) ที่กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง 
(Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับ และเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่
บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เรื่องนั้นเพ่ือตัดสินใจ นั่นก็
คือ บุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริง หรือข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุน และตอบค าถามของข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ 
สามารถชี้แจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจ ดังนั้นทัศนคติจึงเป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และ
ความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิง
บวกและเชิงลบนั้น ส่งผลต่อทัศนคติและมีผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา  

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว จึงสามารถน ามาใช้ยืนยันกับผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า ยิ่ง
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมากเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลต่อทัศนคติในเชิงบวกมาก
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เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาด้านความรู้ของผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ไล่เลี่ยกัน 
ระหว่างความรู้ระดับสูง (ร้อยละ 46.7) และความรู้ระดับกลาง (ร้อยละ 33.3) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมี
ความรู้บางข้อที่ผู้บริโภคไม่ทราบ เช่น ลูกค้าสามารถสั่งผลิตลายหล่อจากอัลลอย/สเตนเลส ตามที่
ต้องการได้ (ร้อยละ 41.2) ผลิตภัณฑ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย มีราคาตั้งแต่ 5,500 บาทขึ้นไปต่อตาราง
เมตร (22.9) ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมีจ านวน 8 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (16.7) และ
ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น จากผลการศึกษาจึงสามารถบอกได้ว่าองค์กรยังขาดการประชาสัมพันธ์ในบางแง่มุม 
ซึ่งจ าเป็นต้องเสริมให้ผู้บริโภคได้รับทราบเนื่องจากความรู้จะส่งผลต่อทัศนคติให้มีระดับสูงกว่าที่มีอยู่ 

 ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชุตินันท์ สิริโรจนวงศ์ (2550) ที่
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการตัวแทน
จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าความรู้เกี่ยวกับตัวแทนจ าหน่ายมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติเก่ียวกับตัวแทนจ าหน่ายในทางบวก ยิ่งผู้ใช้บริการมีความรู้มากก็ยิ่งมีทัศนคติ
ในทางที่ดีมาก และจเรศักดิ์ ชูรักษ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมการเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ ามันของผู้ใช้รถยนต์นั่งส่ วนบุคคลในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้เกี่ยวกับยางรถยนต์ประหยัด
น้ ามันแตกต่างกันจะมีแนวโน้มพฤติกรรมในการเลือกใช้ยางรถยนต์ประหยัดน้ ามันแตกต่างกัน 
 

สมมติฐานการศึกษา ที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติโดยรวม และทัศนคติแต่ละด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และช่องทางการส่งเสริมทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย ในทุกๆ ด้าน 
กล่าวคือ ยิ่งผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมาก ยิ่งส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยมากตามไปด้วย 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ในการน ามาตั้งสมมติฐานดังนี้ นั้น เนื่องจากทัศนคติเป็น
ความสัมพันธ์คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี
พฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของทัศนคติ ความรู้สึก ดังนั้น ทัศนคติจึงเป็นเรื่อง
ของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ และทัศนคติมีผลให้การแสดงพฤติกรรม
ออกมา 
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นอกจากนี้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 123) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของ
บุคคล โดยมีพ้ืนฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารที่ตนเอง
ได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล  

จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมา จึงน ามาใช้ยืนยันผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 3 ได้ดังนี้ 
คือ ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ อัล
ลอย ในระดับสูงมาก และเม่ือเทียบเป็นรายด้านได้แก่ ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูง จึงอาจกล่าวได้ว่า 
ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อศักดิสิทธิ์ อัลลอยเนื่องจากเป็นตราสินค้าที่มีการด าเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน 
และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ผู้บริโภคสามารถจดจ าชื่อตราสินค้าได้เป็นอย่างดี และเป็นตราสินค้าที่อยู่
ในระดับ Top of Mind  

แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี่ยผลของแนวโน้มพฤติกรรมที่ผู้บริโภคมีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยยังไม่สูง
มากนัก โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (3.21) เท่านั้น และมีข้อที่คะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม คือ 
ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้หาข้อมูลเกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์  อัลลอยและท่านมีความตั้งใจที่จะ
แนะน าให้ผู้อ่ืนซื้อผลิตภัณฑ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย (3.03) ซึ่งจากผลนั้นสามารถชี้ให้เห็นว่า ผู้บริโภคยัง
ขาดความตั้งใจในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้กับผู้ อ่ืน จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องปรับ
ทัศนคติของผู้บริโภคให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จนก่อให้เกิดการความต้องการที่จะบอกต่อ   

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิภา หาญสันเทียะ 
(2551) ที่ท าการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ ามัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติที่มีต่อน้ ามัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการใช้น้ ามัน E20 ของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และผลการศึกษาของยิ่งมนัส สุกุมารบุตร (2550) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ 
และแนวโน้มการยอมรับเก่ียวกับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับและแนวโน้มการยอมรับการใช้ก๊าซเอ็นจีวีในรถยนต์ 
และทัศนคติในเรื่องความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กับทุกประเด็น ยกเว้นในเรื่องการค้นหาข่าวสาร
เกี่ยวกับก๊าซเอ็นจีวีเพ่ิมเติมหลังจากได้รับทราบว่ามีการรณรงค์ให้หันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวีเพ่ิมมากขึ้น ส่วน
ทัศนคติที่มีต่อก๊าซเอ็นจีวีในเรื่องความรู้สึกมีความสัมพันธ์กับทุกประเด็น ยกเว้นเรื่องการรับทราบ
เรื่องข่าวปัญหาน้ ามันราคาแพงและมีการรณรงค์ให้หันมาใช้ก๊าซเอ็นจีวี และสุดท้ายคือ ทัศนคติที่มีต่อ
ก๊าซเอ็นจีวีในเรื่องพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับทุกประเด็น 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษา สื่อบุคคลเป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเปิดรับมากที่สุด เนื่องจากเป็น

สื่อที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลที่ชัดเจน สื่อสามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นได้ และ 
สามารถตอบค าถามที่กลุ่มตัวอย่างต้องการได้ทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ ท าให้ศักดิ์สิทธิ์  อัลลอยควรให้ความ
สนใจกับสื่อบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ พนักงานขาย เนื่องจากเป็นเหมือนตัวแทน
องค์กรในการติดต่อกับผู้บริโภค จึงควรมีการอบรมให้พนักงานขายเป็นอย่างดี ทั้งในด้านของความรู้ในตัว
สินค้า ความสามารถในการน าเสนอสินค้า และการให้บริการ  

2. ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยควรให้ความสนใจกับสื่อใหม่มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ของการวิจัยครั้งนี้ คือ หนักงานบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน อีก
ทั้ง สื่อใหม่ยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมใช้ค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ มากขึ้น 
เนื่องจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีท าให้จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทุกปี 
นอกจากนี้ สื่ออินเทอร์เน็ตยังไม่มีข้อจ ากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่หรือเวลา เพราะ สามารถเข้าถึงได้ทุก
ที่และตลอด 24 ชั่วโมง อีกท้ังยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่ประหยัดและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆ 
ได้เพ่ิมข้ึน  

3. จากผลการศึกษาในด้านความรู้ที่ผู้บริโภคมีต่อศักดิ์สิทธิ์ อัลลอยแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางและสูงไล่เลี่ยกัน ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับองค์กรให้ผู้บริโภค
ได้รับทราบอย่างชัดเจน รายละเอียดดังนี้ 

- ด้านผลิตภัณฑ์ องค์กรควรชี้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะท าให้
ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงข้อดีของสินค้า ทราบถึงส่วนที่แตกต่างและไม่เหมือนคู่แข่งของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย เช่น 
คุณภาพวัตถุดิบที่น ามาผลิต ได้แก่ คุณภาพเหล็กอลูมิเนียม/สเตนเลส ระยะเวลาการรับประกันสินค้า ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่องค์กรควรจัดท าการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบเพ่ือที่จะท าให้ผู้บริโภคมี
ความรู้ และก่อให้เกิดทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ และส่งผลต่อการตัดสินใจในที่สุด 

- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ หน้าร้านของแต่ละสาขา ซึ่งเป็นจุดส าคัญที่ท าให้
ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงตราสินค้า ดังนั้น การจัดวางสินค้าหน้าร้าน หรือการตกแต่ง บรรยากาศของร้านจนท า
ให้เกิดการสังเกตเห็นและท าให้ผู้บริโภคจดจ าได้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งจะ
เป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอีกด้วย  

ทั้งนี้องค์กรควรให้ความส าคัญกับการสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากผลที่ตามมาจะสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมอีกด้วย   

4. จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในทางบวก โดย
เฉลี่ยที่ระดับสูง และมีค่าเฉลี่ย 3.66 แต่อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของแนวโน้มพฤติกรรมของ
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ผู้บริโภคอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า แม้ว่าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อศักดิ์สิทธิ์ 
อัลลอย แต่ก็ยังไม่ส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมในระดับที่ควรจะเป็น ดังนั้นเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแนวโน้ม
พฤติกรรมระดับสูงต่อผู้บริโภค องค์กรจึงควรปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการ
รับรู้ตราสินค้า สร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อการแข่งขันทางการตลาดอยู่
ในระดับสูง และผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน องค์กรต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ท าให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงข้อดี และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เมื่อผู้บริโภคเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ดีก็จะส่งผลต่อ
ทัศนคติ ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี และส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเป็น
กระบอกเสียงขององค์กรในการช่วยประชาสัมพันธ์  ท าให้เกิดการพูดปากต่อปาก (WORD OF 
MOUTH) ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันอีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในอนาคต 
1. การศึกษาครั้งนี้จ ากัดเฉพาะผู้บริโภคและผู้มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากศักดิ์สิทธิ์ 

อัลลอยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปจึงควรเปลี่ยนกลุ่ม
ตัวอย่างไปเป็นจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสาขาอยู่แล้ว หรือจังหวัดอ่ืนๆ ที่ทางองค์กรมีข้อมูลฐานลูกค้าใน
ปริมาณมาก เพ่ือที่จะได้ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการ
ส ารวจ (Survey Research) มีเครื่องมือในการใช้ คือ การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จ ากัด คือ ขาดข้อมูลเชิงลึก ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเพ่ิมการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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