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การวิจัยฉบับนีม้ีวัตถปุระสงคเ์พื่อออกแบบและพฒันาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลัก

เลขศาสตรไ์ทย และเพื่อออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย  โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  3 กลุ่มตัวอย่างคือ  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตร์ไทย  กลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั และกลุ่มผูบ้ริโภคหญิงที่เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร  ์รวม 29 ท่าน ผูว้ิจยัแบ่ง
เนื ้อหาเป็น  4 ด้านคือ  ด้านความส าเร็จ  ด้านการงาน  ด้านการเงิน และด้านความรัก  โดยพัฒนา
ตน้แบบ 12 แบบตัวอย่าง แลว้น ามาประเมินหาความพึงพอใจสูงสดุที่สัมพันธก์ับส่วนผสมทางการตลาด 
เพื่อน ามาออกแบบแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ส าหรับแนวทางการฟ้ืนฟูธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ภายใตส้ถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 ผลการวิจัยพบว่าเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์
ไทยไดร้บัความนิยม ถึงรอ้ยละ 90.47 โดยปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ แบบแหวนที่ไดร้บัความพึงพอใจสูงสุด
ได้แก่ แหวนมงคลดา้นความส าเร็จพลังเลข 9, ด้านการงานพลังเลข 14 , ดา้นการเงินพลังเลข 56 และ
ดา้นความรกัพลังเลข 36 ปัจจัยทางดา้นราคาพบว่าโอกาสในการเลือกซือ้เครื่องประดับทองค าแท้  9K 
ราคาเฉล่ียอยู่ที่ 11,100 – 18,000 บาท และเงินแท ้ราคาเฉล่ียอยู่ที่ 1,490 – 1,890 บาท พบว่าการจดัท า
แผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย  เหมาะกลุ่มเป้าหมายหลักในช่วงอายุ 29-40 ปี 
รอ้ยละ 33.33  ผ่านช่องทางออนไลน์ และกลุ่มเป้าหมายรองช่วงอายุ 46-50 ปี รอ้ยละ 19.04 เนน้การ
ขายแบบสั่งผลิตตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค นอกจากนีก้ลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดหลักคือ ดา้นการ
ใชพ้ลงัทางธุรกิจ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ตามล าดบั  

 

ค าส าคญั : การออกแบบ, การพฒันา, เครื่องประดบั, แหวนมงคล, เลขศาสตรไ์ทย 
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This research aims to design and develop auspicious ring jewelry based on Thai 

numerology and to design a business plan for auspicious jewelry, and based on Thai 
numerology. By in-depth interviews with three samples, a group of experts in Thai numerology, 
a group of gem and jewelry business entrepreneurs and a group of female consumers related 
to numerology, with a total of 29 participants. The researcher divided the content into 
four areas: success, work, finance, and love. The 12 prototypes were developed and 
evaluated for highest satisfaction in relation to the marketing mix, to design business plans 
and strategies for guidelines of rehabilitating gems and jewelry businesses during the COVID-
19 epidemic. The results of the research revealed that the jewelry of auspicious rings 
according to Thai numerology is 90.47% and popular. The most satisfactory ring designs were 
auspicious rings for success (power 9), work (power 14), financial (power 56) and love (power 
36). The price factor found that in team of opportunities to buy 9K gold jewelry, which has 
an average price of 11,100 - 18,000 Baht and silver, the average price was 1,490 – 1,890 
Baht. It was found that the preparation of auspicious jewelry business plans using to Thai 
numerology, according to the suitability of the main target group in the 29-40 age range 
(33.33%) through online channels and the secondary target group age of 46-50 years 
(19.04%) and focusing on selling made to order according to the needs of consumers. In 
addition, the main marketing ingredient strategy is on the use of business power, product, and 
price, respectively. 
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ปริญญานิพนธนี์ส้ าเร็จลลุวงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาช่วยเหลือ และความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่ง ตลอดจนการใหค้ าแนะน า และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส าหรบัการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจาก
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ท่านท่ีไดก้รุณาประสิทธิ์ประสาทความรูต่้างๆ ใหแ้ก่ผูว้ิจัย ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิจัย
ในครัง้นี ้

ขอขอบคุณผูท่ี้ตอบรบัเขา้ร่วมการวิจัยในครัง้นี ้ โดยการสัมภาษณ์ และการใหข้อ้มูลผ่าน
ช่องทางต่างๆ ท าใหป้ริญญานิพนธนี์ส้มบูรณค์รบถว้นทกุดา้น 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีบัณฑิตวิทยาลัย และท่ีคณะวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สงัคม ส าหรบัขอ้มูลตัวอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัยในครัง้นี ้ การประสานงานและความช่วยเหลือกับผูว้ิจัย
ตลอดมา 

ขอขอบคุณ พี่ๆ นอ้งๆ และเพื่อนๆ ในสาขาวิชาการออกแบบธุรกิจ ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ
และเป็นก าลงัใจใหก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจัยขอนอ้มร าลึกถึงคณุของบิดามารดา ญาติพี่นอ้ง และครูอาจารย ์ท่ีอบรมสั่ง
สอนความรู ้เป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนนุผูว้ิจยัดว้ยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
เน่ืองดว้ยสภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2563 ท่ีชะลอตัวจากเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท่ี

เกิดขึน้ในทกุประเทศทั่วโลก ส่งผลใหภ้าคอตุสาหกรรมธุรกิจระหว่างประเทศไดร้บัผลกระทบถึงขั้น
วิกฤต ความเส่ียงในการลงทุน อัตราแลกเปล่ียน หุน้ การออมเงินในรูปแบบธนบัตรเกิดความเส่ียง
เป็นอย่างมาก อตัราเงินเฟ้อท่ีเกิดขึน้ ค่าสกุลเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างกะทันหัน การปรบัตัวทาง
ธุรกิจท่ีปรบัเปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว บางก็อยู่รอด บางก็ตอ้งปิดกิจการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ธุรกิจการท่องเท่ียว และอุตสาหกรรมธุรกิจการน าเข้า -ส่งออก ท่ีต้องเผชิญหน้ากับการปรบัตัว
จากสถาณการณก์ารแพรร่ะบาดท่ีเกิดขึน้ จนถึง ณ ปัจจบุนันี ้สถาณการณเ์ร่ิมคล่ีคลายลงบา้งแลว้ 
ทางผู้บริหารแต่ละประเทศเริ่มท่ีจะผ่อนปรนมาตรการณ์ต่างๆ ภายในประเทศให้กลับเข้ามาสู่
สภาวะปรกติใหเ้ร็วท่ีสดุ แต่ทา้ยท่ีสุดก็ยงัไม่สามารถท่ีจะวางใจไดก้ับสถาณการณก์ารแพร่ระบาด
นี ้เน่ืองจากองคก์ารอนามัยโลก (WHO) และระบบสาธารณสขุทั่วโลกยังไม่มีการยืนยันมาตรการ
ความปลอดภัย หรือมาตรการการควบคุมโรคอย่างชดัเจน การผลิตวคัซีนท่ีจะมาป้องกนั เยี่ยวยา
รกัษาผู้ท่ีติดเชื่อยังไม่แน่ชัด ส่วนในประเทศไทย รฐับาลไทย (2563) โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถควบคุม
การแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ไดเ้ป็นอย่างดี จนเป็นท่ียอมรบัและไดร้บัการชื่นชมจากองคก์าร
อนามัยโลกและนานาประเทศ โดยชื่นชมระบบสาธารณสุขพืน้ฐานท่ีเขม้แข็ง และใช้ยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภาคเอกชนและประชาชน เป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยใหร้ฐับาลควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ ความส าเร็จในการรบัมือนั้น จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงการเตรียมการ
และวางแผนกนัมาอย่างดีของประเทศไทย 

ผลกระทบของระบบเศรษฐกิจท่ีตกต ่า นกัธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกต่างพากันวิตกกังวล
จากเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ มาตรการการบริหารและการรบัมือเกี่ยวกับโรคระบาดของแต่ละประเทศ 
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ นักลงทุน จึงท าใหก้ารลงทุนในตลาดหุน้ทั่วโลกมีการผันผวน
เป็นอย่างมาก จากความเส่ียงท่ีเกิดขึน้อย่างเฉียบพลนั อตัราเงินเฟ้อ ค่าสกุลเงินท่ีเปลี่ยนไป โดยท่ี
นกัลงทนุส่วนใหญ่หันมาลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากตลาดหุน้ มาลงทุนสนใจในสินทรพัยเ์ส่ียงแทน 
เช่น ทองค าหรือโลหะมีค่า ส่งผลใหร้าคาทองค าในตลาดโลกมีราคาสงูขึน้อย่างรวดเร็ว เมื่อวนัท่ี 7 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ราคาทองค าแท่งพุ่งไปท าสถิติสูงสุดท่ี 30,400 บาทต่อบาททองค า ขณะท่ี
ทองค ารูปพรรณปรับราคาไปถึง 30,900 บาทต่อบาททองค า ซึงถือว่าเป็นราคาท่ีสูงท่ีสุดใน
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ประวัติการณ์ (The Bangkok Insight Editorial Team, 2563) ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
ธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับเป็นอย่างมาก จากสภาวะการน าเขา้ส่งออกท่ีชะลอตัวจากสถาณ
การณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึน้ พร้อมกับสถาณการณ์การลงทุนของนักลงทุนท่ีเปล่ียนไป ท าให้
ผูป้ระกอบการเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ได้รับ
ผลกระทบเน่ืองจากต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึน้ โลหะวัตถุดิบมีราคาสูงขึน้ จากข้อมูลของ  ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมือจากกรม
ศลุกากร (2563) และศนูยข์อ้มลูอญัมณีและเครื่องประดบั สถาบนัวิจยัวิจยัและพฒันาอญัมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) ได้เผยแพร่สถิติตลาดส่งออก 15 ประเทศอันดับแรกของ
ไทย ขอ้มลูการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั ประจ าปี 2563 (ไม่รวมทองค า) มีมลูค่ารวมทัง้สิน้ 
4,850 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการเป ล่ียนแปลงปี  2563/2562 อยู่ ท่ี  -40.09% จ าแนกเป็น
เครื่องประดับทอง มีอัตราการเปล่ียนแปลงอยู่ท่ี -42.81% และเครื่องประดับเงิน มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ท่ี -9.40% 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงขอ้มลูสถิติการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัไทยปี 2563  

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร. (2563). สินค้าส่งออกของไทยตามโครงสรา้งสินค้าส่งออกโลก.  
สืบคน้จาก http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx 

http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx
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จากขอ้มลูสถิติการส่งออกจะเห็นไดว้่า อตุสาหกรรมธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบัไดร้บั
ผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างมากจากการระบาดของโรคโควิค 19 เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั เงินบาท
ท่ีแข็งค่า ท าใหมู้ลค่าการส่งออกลดลงเป็นอย่างมาก และมีอัตราการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ซึ่งมี
การคาดการณ์ว่าในปี 2564 สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะส่งผลในแง่บวก มี
การคน้พบวัคซีนเพื่อการรกัษาและป้องกันไดดี้ยิ่งขึน้ ย่อมส่งผลใหส้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีการ
ฟ้ืนตัวมากขึน้ อุตสาหกรรมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับคาดการณ์ว่าจะส่งผลในแง่บวกดว้ย
เช่นกนั 

ในทางกลบักันธุรกิจท่ีสามารถตา้นแรงการชะลอตวัตกต ่าของเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ได ้และ
เป็นเทรนดก์ระแสท่ีน่าสนใจอย่างมากในประเทศไทศไทย คือ ธุรกิจทางดา้นความเชื่อความศรทัธา 
มีการเติบโตเป็นอย่างมาก อาจจะเพราะเน่ืองดว้ยความเชื่อความศรทัธา เป็นรากเงา้ของคนไทย
มาตัง้แต่ชา้นาน แต่ในเมื่อความเชื่อและแฟชั่น เขา้มารวมกนัจนกลายเป็นเทรนดใ์หม่ท่ีน่าสนใจน่า
จับตามอง ท่ีมาปลุกกระแสท าให้วัยรุ่นหันมาใส่เครื่องราง ราวกับว่าเป็นเครื่องประดับจากดีไซ
เนอรแ์บรนดด์ัง หลายคนทุ่มเงินเป็นหมื่นเพื่อใหไ้ดม้ีโอกาสสวมใส่ หรือแมแ้ต่ดาราศิลปินก็ไดร้บั
ความนิยมไม่แพ้กัน จนเกิดเป็นธุรกิจใหม่ท่ีมาพรอ้มกับกระแสท่ีสรา้งรายได้อย่างมหาศาล โดย
หลักท่ีนิยมในกลุ่มแฟชั่นนิสตา้ มีอยู่ 5 ไอเท็มดว้ยกัน ได่แก่ เครื่องรางท่ีเป็นตระกุด แหวนหินน า
โชค ดา้ยแดงญ่ีปุ่ น เล็บหินญ่ีปุ่ น และเคสหินน าโชค (Marketing Opps!, 2019)  

โดยปกติแล้วตลาดเรื่องความเชื่อความศรัทธาในธุรกิจเครื่องประดับนั้น ก็มีการท า
การตลาดกนัอย่างแพรห่ลาย โดยการน าความเชื่อเกี่ยวกบัอญัมณี เช่น หิน เพชร พลอย ในแง่ของ
สีสนัหรือลกัษณะเฉพาะตวัของอัญมณี ท่ีเป็นตวัแทนของสีประจ าดวงดาวท่ีเชื่อกนัว่ามีพลงั มีอิทธิ
ผลต่อมนษุยท์กุคน ตามหลกัโหราศาสตรห์รือดาวดาวท่ีสมัพนัธก์บัจกัรราศี กล่าวคือ 
 

"ทับทิมบริสุทธิ์ เป็นรัตนของอาทิตย์ ไข่มุกที่ขาวบริสุทธิ์โดยแท้
ธรรมชาติ เป็นรตันของจันทร์ ปะการงัแกว้ประวาล เป็นรตันขององัคาร มรกต 
เป็นรัตนของพุธ บุษราคัม เป็นรัตนของพฤหัสบดี เพชร เป็นรัตนของศุกร์ 
ไพลิน เป็นรตันของเสาร์ โกเมนเอก เป็นรตันของราหู และไพฑูรย์ เป็นรตันของ
เกตฯุ" 
       คมัภีร์ปาริชาตชาดก 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี (2564) รตันชาติ.  shorturl.at/aeyEI 
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การใหค้วามหมายของรตันชาติทัง้ ๙ ประการนี ้ท่านพันเอก (พิเศษ) ประจวบ วัชรปาณ 

และท่านเทพย์ สาริกบุตร ได้ระบุไว้ใน "คัมภีรป์าริชาตชาดก" หรือ "ชาตกปาริชาต (जातक 

पारिजात - Jataka Parijata)" (บทท่ี ๒ โศลก ๒๑ หนา้ ๓๖-๓๗) จากตน้ฉบับภาษาสันสกฤต
โดยปราชญ์ไวทยะนาถ บุตรแห่งโยคีเวงกฎาทริ และในพระคัมภีร ์"มณีมาลา" หนา้ 575 โศลก 79 
ได้บัญญั ติอัญมณี  เป็นอัญมณีประจ าวันไว้เช่นกันโดย เอส.เอ็ม ฐากูร (พ.ศ. 2422) จาก
ความหมายท่ีได้ปรากฏในคัมภีรป์าริชาตชาดก และคัมภีรม์ณีมาลา ท าให้ผู้ท่ีสนใจในศาสตร์
ของอญัมณี จึงน าสีสนัหรือคณุสมบัติเฉพาะตวั มาเป็นตวัแทนของดวงดาวตามโหราศาสตรไ์ทย ท่ี
ตรงตามระบบปฏิทินสรุิยคติไทยในปัจจบุนั  

ตาราง 1 แสดงความเชื่ออญัมณปีระจ าวนั ความสมัพนัธร์ะหว่างดวงดาว กบัอญัมณี และราศี  

ดวงดาว อัญมณี ราศ ี

พระอาทิตย ์ ทบัทิม สิงห ์

พระจนัทร ์ มกุดา กรกฎ 

พระองัคาร เทพาย เมษ / พจิิก 

พระพธุ มรกต เมถนุ / กนัย ์

พระพฤหสับดี บุษราคมั ธน ู/ มีน  

พระศกุร ์ เพชร พฤษภ / ตลุย ์

พระเสาร ์ ไพลิน มงักร / กมุภ ์

พระราห ู โกเมน - 

พระเกต ุ ไพฑรูย ์ - 

 
ความเชื่อในเรื่องพลังของอัญมณี ยังมีการศึกษาและรวมรวมอีกมากมายหลากหลาย

คมัภีร ์ซึ่งไดร้บัอิทธิผลจากโหราศาสตร ์ตามความเชื่อของแต่ละประเทศ เช่น ความเชื่อในอญัมณี
ของชาวอินเดีย ชาวยิว ชาวจีน จนกลายมาเป็นท่ียอมรบักนัมากมาย และไดร้บัความนิยมกนัอย่าง
แพร่หลายสากล มีการจ าแนกแจกแจงแบ่งเป็นกลุ่มไดด้ังนีคื้อ อัญมณีประจ าเดือนเกิด อัญมณี
ประจ าราศี อญัมณีประจ านกัษัตร เป็นตน้ 
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ตาราง 2 แสดงความเชื่ออญัมณปีระจ าเดือน หรือราศี 

เดือนตามปฏทิิน อัญมณีประจ าเดือน อัญมณีประจ าราศ ี

มกราคม โกเมน มงักร = นิล 

กุมภาพนัธ ์ อเมทิสต ์ กุมภ ์= ไพลิน 

มีนาคม อความารีน / บลดัสโตน มีน = ทบัทิม 

เมษายน เพชร / เทพายขาว เมษ = โกเมน 

พฤษภาคม มรกต / หยก / กรีนทวัรม์าลีน พฤษภ = หยก / เขียวส่อง 

มิถนุายน ไขมกุ / มกุดาหาร / อเล็กวานไดรต ์ เมถนุ = อเมทิสต ์

กรกฎาคม ทบัทิม กรกฎ = เพชร / ไข่มกุ 

สิงหาคม เพอริดอท /คารนี์เลียน / ไพทรูย ์ สิงห ์= เทพาย 

กนัยายน ไพลิน / เขียวส่อง / บุษราคมั กนัต ์= มรกต 

ตลุาคม โอปอล / ทวัรม์าลีน ตลุย ์= อความารีน 

พฤศจิกายน โทพาส / ซิทริน พิจิก = ทบัทิม 

ธันวาคม 
เทอควอยซ ์/ บลเูทพาย / แทนซาไนท ์/
ลาพิส ลาซูลิ 

ธน ู= โอปอล 

ตาราง 3 แสดงความเชื่ออญัมณปีระจ านกัษัตร 

ปีนักษัตร อัญมณี 

ปีชวด / ปีหน ู นิล / บลโูทพาส / เพอริดอท 

ปีฉล ู/ ปีววั ทบัทิม / โรสควอตซ ์

ปีขาด / ปีเสือ มรกต / ไพทรูย ์(สีน า้เงิน) 

ปีเถาะ / ปีกระต่าย ทบัทิม / ไพทรูย ์(สีน า้ผึง้) 

ปีมะโรง / ปีงใูหญ ่ นิล 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ปีนักษัตร อัญมณี 

ปีมะแม / ปีแพะ อเมทิสต ์/ ไพลิน 

ปีวอก / ปีลิง มรกต / อ าพนั 

ปีระกา / ปีไก ่ ไข่มกุ 

ปีจอ / ปีหมา คารเ์นเล่ียน / ไพทรูย ์(สีน า้ผึง้) 

ปีกุน / ปีหม ู โอปอล / นิล 

 
จากขอ้มลูท่ีแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างดวงดาวจักรราศี หรือ วนั เดือน ปี และ อญัมณีท่ี

เป็นตวัแทนต่างๆ จะเห็นไดว้่ามีรายละเอียดมากมายในการเลือกใชอ้ญัมณีท่ีเหมาะสม ตรงกบัผูใ้ช้
มากท่ีสดุ จนท าใหผู้ใ้ชเ้กิดความสบัสนในการเลือกใช ้หรือท าใหเ้กิดการแบ่งแยกเฉพาะเจาะจงใน
การเลือกอญัมณีสวมใส่ เกิดขอ้จ ากัด เพราะกลัวในพลงัของอัญมณีส่งผลกระทบต่อความเชื่อต่อ
การด ารงชีวิต ในกรณีท่ีเลือกอญัมณีท่ีมีพลังใหโ้ทษหักลา้งต่อดวงชะตา หรือเป็นกาลกิณีต่อดวง
ชะตา แมก้ระทั่งมลูค่าของอญัมณีท่ีถกูโฉลก ก็มีราคาสงูเกินไปยากท่ีจะเลือกใชไ้ดต้ามท่ีก าหนด 

จึงท าให้ผูว้ิจัยเห็นปัญหาจากความหลากหลายในการเลือกใชอ้ัญมณี ความสับสนท่ี
เกิดขึน้ แต่ยังมีความตอ้งการท่ีจะสวมใส่เครื่องประดบัพรอ้มทัง้พลงัจากอญัมณีท่ีตนเองชอบ หรือ
พลงัจาก อญัมณีท่ีผูใ้ชม้ีก าลงัในการซือ้ท่ีเหมาะสม สวมใส่แลว้สวยพรอ้มส่งเสริมดวงชะตาใหก้ับ
ผูส้วมใส่อีกดว้ย คือ การน าความเชื่อของ “เลขศาสตร”์ หรือพลงัของตวัเลข ผลรวมของตวัเลข มา
เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบเครื่องประดบัใหเ้หมาะแก่การสวมใส่ โดยมีหลกัเลขศาสตรอ์ยู่ใน
นัน้ดว้ย 

พลังของเลขศาสตร ์คือศาสตรท์างโหราศาสตร ์และตัวเลข น ามาพยากรณ์ โดยผู้มี
ชื่อเสียงอย่างยิ่งในการพยากรณร์ะดบัโลก ชาวองักฤษชื่อ Luis Haman หรือ Cherio (ไคโร) กล่าว
ว่า ปรมาจารณ์ดา้นเลขศาสตร ์คือ ชนชาติคาลเดียนในตะวันออกกลาง และชนชาติอิยิปต ์ส่วน
ชาวฮินดนูัน้ เชี่ยวชาญในเร่ืองวงกลม ซึ่งปรากฎว่าตวัเลขก็มีวงรอบของความซ า้ คือ เมื่อเลข 9 ขึน้
ไปแล้ว จะกลับมา 1-9 อีกเรื่อยๆ โดยน าตัวเลขหลายตัวรวมกันจนเหลือเลขเดียว ไคโร จึงน า
ดวงดาวตามหลกัโหราศาสตร ์มาแทนดว้ยตวัเลข ไดด้งันี ้
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ตาราง 4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างดวงดาว กบัตวัเลข 

ดวงดาว เลข 

ดวงอาทิตย ์ 1 

ดวงจนัทร ์ 2 

ดาวองัคาร 3 

ดาวพธุ 4 

ดาวพฤหสับดี 5 

ดาวศกุร ์ 6 

ดาวเสาร ์ 7 

ดาวพระราห ู(สรุิยปุราคา / จนัทรุปราคา) 8 

ดาวเนปจนู / ดาวพระเกต ุ 9 

ดาวยเูรนสั / มฤตย ู 0 

 
ไคโร ไดใ้หค้วามหมายและตีความบุคคลท่ีไดร้บัอิทธิผลของดวงดาว จะเป็นบุคลิกภาพ

เฉพาะตัว มีทัง้ดา้นดีและดา้นเสียในแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถแทนไดด้ว้ยตัวเลขดังท่ีกล่าวมา และ
น ามาใชก้ับเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกับชีวิตประจ าวัน เช่น เลขบัตรประชาชน เลขโทรศัพท ์ เลขทะเบียนรถ 
รวมทัง้การตัง้ชื่อของแต่ละคนดว้ย จึงท าใหศ้าสตรแ์ห่งตวัเลขไดร้บัความนิยมอย่างมากส าหรบัคน
ไทย  

สุภชัย ปกป้อง (2020) รองหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวันข่าวหุ้นธุรกิจ ได้
กล่าวถึงความเชื่อท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก 5 อันดับคือ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร ์สี ฮวงจุ้ย 
ตัวเลข และเครื่องราง จึงกลายเป็นเครื่องมือการตลาด จนนักการตลาด น ามาเป็นเครื่องมือทาง
การตลาด น ามาประยุกต์ใชก้ับสินคา้ต่างๆ มากมาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย จนเกิดปรากฏการณ ์
“การตลาดความเชื่อ (Faith marketing)” พรอ้มยกตัวอย่างใหเ้ห็นจากบรรดาบริษัทชั้นน าได้การ
น าตลาดความเชื่อมามีบทบาทกับสินคา้มากมาย เรียกรอ้งความสนใจจากสินคา้อย่างสม ่าเสมอ 
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เช่น เบอรม์งคล จากบรรดาค่ายโทรศัพทม์ือถือต่างๆ หรือ เลขทะเบียนรถมงคล ท่ีกรมขนส่งทาง
บกและส านกังาน กสทช. ไดม้ีการน าตวัเลขทะเบียนมาประมลูเพื่อเพิ่มมลูค่า 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงตลาดความเชื่อตวัเลขมงคล กบัเครือข่ายโทรศพัทใ์นประเทศไทย 

หลกัเลขศาสตรใ์นไทยไดร้บัความนิยมอย่างมากในปัจจบุนั โดยใหค้วามหมายกบัตวัเลข
มงคลท่ีเกิดขึน้จากอิทธิผลทางศาสนา และวฒันธรรมอนัหลากหลายท่ีมีอยู่ในประเทศไทย ทัง้การ
ออกเสียงของตวัเลข การจบัคู่ของตวัเลข หรือผลรวมทัง้หมดของตัวเลข ทัง้หมดนี้เชื่อว่าเป็นตวัเลข
ท่ีส่งผลต่อดวงชะตา มีความเป็นมงคล เป็นแรงหนุนชีวิตท่ีดีขึน้ ส่งเสริมความเชื่อในแต่ละด้าน 
ด้านการงาน ด้านการเงิน ด้านความรัก ด้านสุขภาพ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น แคมเปญจากค่าย
โทรศพัทม์ือถ่อต่างๆ ท่ีน าเลขศาสตรเ์ขา้มาในการท าการตลาด หรือความเชื่อพลงัของตวัเลขมงคล
ท่ีอยู่ในทะเบียนรถ ท่ีเชื่อกันว่าจะคอยขับเคล่ือน ผลักดันดวงชะตา หนุนน าให้ชีวิตการงาน
เจริญรุง่เรือง ร  ่ารวยเงินทอง หรือเดินทางปลอดภยั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิมีเทพคุม้ครอง 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงตลาดความเชื่อตวัเลขมงคลในทะเบียนรถ 

ความเชื่อในเร่ืองของตัวเลขมงคล ยังส่งผลต่อการเลือกท่ีอยู่อาศัย บา้นเลขท่ีของผูพ้ัก
อาศัย ว่าพลังของตัวเลขท่ีถกูก าหนดจากบา้นเลขท่ีจะส่งผลต่อผูอ้ยู่อาศัยเป็นเวลานาน ดวงชะตา
ของบุคคลในบ้านหลังนั้นจะถูกอิทธิผลของดวงดาวเขา้มาก าหนดดีรา้ย จึงท าให้บุคคลท่ีเชื่อใน
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เร่ืองของตัวเลขเชื่อว่า ผูท่ี้พักอาศัยในบา้นเลขท่ีท่ีดีจะส่งผลต่อชะตาชีวิตท่ีดีดว้ยเช่นกนั มีเงินทอง
ใช้จ่ายอยู่ตลอดไม่ขาดมือ ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครับ ครอบครัวมีความสุข 
สขุภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยง่าย มีส่ิงศกัด์ิสิทธิคุม้ครอง 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงตลาดความเชื่อตวัเลขมงคล กบับา้นเลขท่ี 

จากความเชื่อทางด้านเลขศาสตรไ์ทย หรือตัวเลขมงคล ผู้วิจัยได้เห็นโอกาสในการฟ้ืน
อุตสาหกรรมธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จึงน ามาประยุกตใ์ชก้ับการออกแบบเครื่องประดับ 
โดยน าความเชื่อตามหลักเลขศาสตรไ์ทย เข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มความเป็นสิริมงคล 
หรือเพิ่มพลังท่ีได้จากอัญมณีตามความเชื่อของคนไทยท่ีมีอยู่แลว้ ให้มีคุณสมบัติอันสูงสุดและ
เหมาะสมกับผูส้วมใส่ในทุกๆดา้น โดยใชแ้นวคิดการออกแบบเครื่องประดบัจากคอมพิวเตอร์ หรือ 
CAD เข้ามาออกแบบเพื่อให้ได้เครื่องประดับท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถค านวณน า้หนัก ต้นทุน 
หรือควบคุมขั้นตอนการออกแบบให้ตรงตามท่ีต้องการได้เป็นอย่างดี โดยใช้รูปแบบของการ
ประดบัอญัมณี หรือการฝังอญัมณี เป็นตวัก าหนดจ านวนอญัมณี ใหม้ีจ  านวนตรงตามความส าคญั
ของหลักเลขศาสตร ์หรือใชรู้ปแบบการค านวนน า้หนกัของอญัมณี (กะรตั) ท่ีมีค่าน า้หนกั ตวัเลขท่ี
ตรงกบัเลขมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

ตัวอย่างเช่น ผูว้ิจัยเกิดในวันอังคาร เดือนเมษายน ปีจอ ลัคนาราศีเมถุน (ค านวณจาก
ต าราโหราศาสตรไ์ทย) เมื่อเทียบกับตารางท่ีกล่าวมาแลว้ จะพบว่าอัญมณีท่ีคู่ควร ส่งเสริมดวง
ชะตาไดแ้ก่ เทพายขาว เพชร โกเมน คารเ์นเล่ียน ไพทรูย ์(สีน า้ผึง้) ท่ีสามารถเลือกสวมใส่ได ้พรอ้ม
ทัง้เพิ่มความเป็นสิริมงคลจากเลขศาสตรเ์ขา้ไปด้วย เพื่อให้พลังของตัวเลข ดวงดาว ใหม้ีพลังอัน
สงูสุดในทกุๆครัง้ท่ีสวมใส่ หรือตอ้งการใหพ้ลงัของอญัมณีมุ่งเนน้ไปท่ีพลังของตัวเลขในแต่ละดา้น 
เช่น ออกแบบเครื่องประดบัท่ีมีจ  านวนอญัมณีท่ีเนน้ดา้นความรกัเป็นหลกั 
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ภาพประกอบ 5 แสดงตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนท่ีออกแบบตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จากภาพตัวอย่างเป็นการออกแบบแหวนพลอยประดับเพชร โดยยึดหลักทางเลขศาสตร์
ไทยเขา้มาประยุกตใ์ชคื้อ ใช ้พลอย มีน า้หนกั ขนาด 7.89 กะรตั เพชรจ านวน 22 เม็ด น า้หนักรวม 
0.23 กะรตั และจ านวนพลอยกบัเพชรรวมกนัได ้23 เม็ด ซึ่งตวัเลขมีไดจ้ากการออกแบบแหวนวงนี ้
ตามหลักเลขศาสตรม์ีความมงคลดังนี ้เลข 789 ถือว่าเป็นเลขมังกร ส่งเสริมความเป็นมงคลใน
ทุกๆ ดา้นกับผู้สวมใส่ เลข 22 และ 23 เป็นคู่เลขท่ีส่งผลดีในเรื่องของความรกั ฉะนั้นแหวนวงนี ้
ผูว้ิจัยตอ้งการท่ีจะออกแบบเพื่อเพิ่มสิริมงคลในทุกๆ ครัง้ท่ีสวมใส่ โดยเนน้ใหป้ระสบความส าเร็จ
ทางดา้นความรกั ดึงดดูความสนใจ มีเสน่หเ์มตตามหานิยม 

จะเห็นได้ว่าหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถน ามาฟ้ืนฟูธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวตกต ่าอยู่ในขณะนี ้โดยการน าความเชื่อทางเลข
ศาสตรท่ี์เป็นเทรนดก์ระแส ณ ปัจจบุัน มาประยุกตใ์ชผ้สมผสานกับแนวคิดการออกแบบมาใชก้ับ
เครื่องประดับ จนเป็นเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ทางดา้นกายภาพของอัญมณี
เครื่องประดับ ยังทรงคุณค่าตามท่ีเป็นอยู่ตามกลไกการตลาดสินทรพัย์เส่ียง ทางด้านอารมณ์
สามารถเพิ่มมูลค่าใหก้ับเครื่องประดับไดจ้ากความเชื่อเรื่องเลขศาสตรไ์ทยท่ีเพิ่มเขา้ไป หรือแฝง
ความเชื่อเกี่ยวกบัตัวเลขใหก้บัเครื่องประดบั พรอ้มทัง้ความสวยงาม ความสง่าเลอค่าอีกดว้ย ส่วน
ทางดา้นสังคมนัน้สามารถเพิ่มรสนิยม ค่านิยมใหก้ับผูส้วมใส่ไดอ้ีกทาง เพราะเครื่องประดับมงคล
ท่ีออกแบบตามหลักเลขศาสตรไ์ทยนั้น ออกแบบตามลักษณะบุคลิกภาพทางสังคม ได้แก่ ดา้น
ความส าเร็จ ด้านการงาน ด้านการเงิน และด้านความรกั ท่ีเสริมความเป็นมงคลเพิ่มขึน้ในด้าน
ต่างๆ ตามท่ีตอ้งการ 
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วัตถุประสงคข์องงานวิจัย / ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้

1. เพื่อออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
2. เพื่อออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

ความส าคัญของการวิจัย / ประโยชนท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ในงานวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้หค้วามส าคญัของการวิจยัไวด้ังนี ้

1. ศึกษาตลาดความเชื่อตามเลขศาสตรไ์ทยต่อเครื่องประดบั 
2. ไดเ้ครื่องประดบัแหวนมงคลท่ีออกแบบตรงตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
3. สามารถต่อยอดงานวิจัยโดยการน าแนวคิดการออกแบบ มาออกแบบ

เครื่องประดบัประเภทอื่นออกสู่ตลาดได ้

ขอบเขตของงานวิจัย 
งานวิจยันี ้เป็นงานวิจยัและพฒันา (Research and development) โดยมีขอบเขตดงันี ้
ขอบเขตด้านประชากร  

ผูว้ิจัยได้ก าหนดขอบเขตกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นงานวิจัย โดยค านึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับเลขศาสตร์ไทย เครื่องประดับ และเกี่ ยวข้องกับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดบัเป็นหลกั สามารถแบ่งออกได ้3 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มประชากรท่ีเชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย  
2. กลุ่มประชากรท่ีประกอบธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั  
3. กลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์ท่ีเกิดในปี 

พ.ศ. 2502-2543 หรือ มีอาย ุ23-55 ปี (ณ ปัจจบุนั 2563)  
ขอบเขตด้านเนือ้หา  

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตของเนือ้หาไว ้2 ทางคือ 
1. ทางดา้นเครื่องประดบั คือ ประเภทแหวนเท่านัน้ 
2. ทางดา้นเลขศาสตร ์คือ หลกัเลขศาสตรไ์ทยเท่านัน้ 

นิยามศัพท ์
เลขศาสตร ์คือ ศาสตรท่ี์ว่าดว้ยเรื่องตัวเลข โดยน าเรื่องโหราศาสตร ์พลังของดวงดาว 

และตวัเลขเขา้ดว้ยกนั แลว้น ามาตีความหมายพยากรณด์วงชะตาชีวิตของบุคคล 
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เลขศาสตรไ์ทย คือ ศาสตรท่ี์ว่าดว้ยเร่ืองตัวเลข โดยน าเร่ืองโหราศาสตร์ไทย พลังของ
ดวงดาวมาตีความหมายตามหนังสือโหราศาสตรพ์ืน้ฐาน (ความมหัศจรรย์ของตวัเลข) โดย อ.พลู
หลวง แลว้น ามาความหมายท่ีไดม้าพยากรณด์วงชะตาชีวิตของบุคคล  

ตัวเลขไทย คือ ตวัอกัษรท่ีใชแ้ทนจ านวนนบัในภาษาไทย 
สัญศาสตร ์คือ ศาสตรท่ี์ว่าดว้ยเร่ืองการตีความของสญัลักษณ ์รูปแบบ รูปทรง ส่ิงท่ีถูก

สรา้งหรือถกูก าหนดขึน้มาโดยมนุษยห์รือธรรมชาติ ใหม้ีความหมายแทนบางส่ิงบางอย่างหรือแทน
ตวับทนัน้ ในแต่ละบริบท บทบาท หรือช่วงเวลาท่ีเกิดขึน้ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ 

อัญมณี คือ รตันชาติท่ีมาจากแรธ่าตตุ่างๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นสารอินทรีย ์หรือ 
สาร อนินทรีย ์ก็ได ้แลว้น ามาเจียระไนขัดเงา ได้แก่ เพชร พลอย หินสี ไข่มกุ ปะการงั งาชา้ง เป็น
ตน้ 

จักรราศี คือ อาณาเขตท่ีดาวเคราะหโ์คจรรอบดวงอาทิตย ์ซึ่งถูกปกคลุมดว้ยกลุ่มดาว
ฤกษ์ ทัง้ 12 กลุ่ม ท่ีห่างไกลออกไป ดงันั้นใน 1 ปี วงโคจรแบ่งออกเป็น 12 ส่วน ตามกลุ่มดาวฤกษ์
ซึ่งสอดคลอ้งกบัชื่อเดือน 

ปีนักษัตร คือ ชื่อปีของไทย ท่ีถือเอาตามดาวฤกษ์ทัง้ 12 ท่ีก าหนดเป็นรูปสตัวต่์างๆ 
ดาวศุภเคราะห ์คือ คราวมงคล คราวดี ฤกษ์มงคล กุศลฤกษ์ 
ดาวบาปเคราะห ์คือ เคราะหร์า้ย คราวรา้ย ฤกษ์รา้ย อกุศลฤกษ์ 
ความเชื่อด้านความส าเร็จ คือ ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเฉพาะตัวท่ีมีความเชื่อด้าน

ความส าเร็จ มีความสขุ ความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจ กิจการราบรื่นไม่ติดขดั  
ความเชื่อด้านความรัก คือ ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเฉพาะตัวมีความเชื่อด้านความรัก 

ความห่วงใย  
ความเชื่อด้านการงาน คือ ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเฉพาะตัวท่ีมีความเชื่อด้านการงาน 

การเรียน การศึกษา การประกอบธุรกิจกิจการ 
ความเชื่อด้านการเงิน คือ ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเฉพาะตัวท่ีมีความเชื่อด้านการเงิน 

การลงทนุ การแสวงหาผลก าไร 

กรอบแนวคิดในงานวจิัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยได้ให้กรอบความคิดของการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ

แหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย จากการรวบรวมขอ้มลูของกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา ทัง้ 3 
กลุ่ม คือ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเลขศาสตรไ์ทย ผูป้ระกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดบั และประชากร
หญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์เพื่ อการ
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ออกแบบตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีตรงตามความตอ้งการของ
กลุ่มประชากรมากท่ีสุด แลว้น าแบบท่ีไดก้ลับไปใหป้ระชากรหญิงท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั ประเมินภาพ
แบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย แลว้น าผลการคัดเลือกท่ีไดสู้งสุด
ในแต่ละแบบมาพัฒนาเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑต์น้แบบแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย พรอ้ม
ทัง้ออกแบบหาแนวทางสรา้งแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้น าเสนอตามหัวขอ้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าวิจัยตามล าดับ 
ดงัต่อไปนี ้

2.1 ความหมายของเครื่องประดบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัเลขศาสตรไ์ทย 

2.2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัสญัลกัษณ ์
2.2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการออกแบบเครื่องประดบั 
2.2.3. แนวคิดการผลิตเครื่องประดบั 
2.2.4. แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเครื่องประดบั 
2.2.5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัการสรา้งมลูค่าเพิ่ม 
2.2.6. แนวคิดการพฒันาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกหลงัโควิด 
2.2.7. แนวคิดเกี่ยวกบัธุรกิจการตลาดความเชื่อ 
2.2.8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัส่วนผสมทางการตลาด 
2.2.9. แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีและ

เครื่องประดบั 
2.2.10. แนวคิดความพึงพอใจ 

2.3. วิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.3.1. งานวิจยัเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อเร่ืองโชคลาง และเลขศาสตร ์
2.3.2. งานวิจยัเกี่ยวขอ้งกบัการออกแบบเครื่องประดบั 
2.3.3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการเลือกซือ้อญัมณีและเครื่องประดบั 
2.3.4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบักลยทุธท์างธุรกิจ 

2.1 ความหมายของเคร่ืองประดับ 
รสชง ศรีกิโล (2552) อาจารยห์ัวหนา้ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมณัฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้ใหค้วามหมายของเครื่องประดับในสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน โดย
พระราชประสงค์พระบาทสมเด็จราชบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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บพิตร ระบุว่า เครื่องประดับมีความหมายได้หลายอย่างขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของการน า
เครื่องประดับไปใช ้หรือจุดประสงคท่ี์มีการสรา้งสรรคเ์ครื่องประดับนั้น โดยแบ่งความหมายได้ 3 
ประการดงันี ้ 

1. ความหมายโดยทั่วไป หมายถึง วัตถุหรือส่ิงของท่ีใชต้กแต่งร่างกายเพื่อสวยงาม 
หรือเพื่อแสดงสถานะทางสงัคม ทัง้นีเ้ครื่องประดับท่ีใชใ้นแต่ละพืน้ท่ีย่อมมีความแตกต่างกนั ทัง้ใน
ด้านรูปล่างลักษณะ และวัสดุท่ีใช้ในการผลิต โดยมีปัจจัยพื ้นฐานมาจากความเชื่อ รสนิยม 
ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะทางภูมิศาสตร ์และการเมืองการปกครองของประเทศหรือ
ดินแดนนัน้ๆ 

2. ความหมายในเชิงพาณิชย์ หมายถึง วัตถุหรือส่ิงของท่ีผลิตขึน้มาเพื่อจ าหน่าย
ส าหรบัตกแต่งรา่งกาย เครื่องประดับในกลุ่มนีจ้ึงมกัสรา้งขึน้จากวัสดุท่ีมีมูลค่า หรือมีรูปลักษณ์ท่ี
เป็นรสนิยมในสมัยนั้น และมักมีการผลิตขึน้เป็นจ านวนมากในระบบอุตสาหกรรมท่ีท าเป็นการคา้ 
เพื่อสามารถจ าหน่ายได้มากขึ ้น ทั้งนี ้รายละเอียดของการสร้างสรรค์จะแตกต่างไปจาก
เครื่องประดบัในกลุ่มอื่นๆ เช่น ตอ้งมีการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค ความสนใจของรูปแบบ 
ณ เวลานั้นๆ หรือแนวโนม้ของสมัยนิยมท่ีมีรสนิยมของผูบ้ริโภคในแต่ละฤดูกาล ตลอดจนความ
สะดวกสบายในการสวมใส่ใชง้าน 

3. ความหมายในเชิงสรา้งสรรคแ์ละศิลปะ หมายถึง วัสดุท่ีมนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้เพื่อ
สวมใส่บนรา่งกาย โดยมีความเกี่ยวขอ้งสมัพนัธต่์อจิตใจ สามารถท าใหเ้กิดอารมณแ์ละความรูสึ้ก
ต่างๆ ต่อผูส้วมใส่และผูช้ม ผูส้รา้งสรรคเ์ครื่องประดับในกลุ่มนีอ้าจจะเรียกว่าเป็น “ศิลปิน” ไม่ใช่ 
“ช่าง” เน่ืองจากมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส่ือแนวความคิดของผูส้รา้งสรรคผ่์านชิน้งานเครื่องประดับไปสู่
ผูช้ม 

ตาราง 5 แสดงความเกี่ยวขอ้งระหว่างเครื่องประดบักบัมนษุย ์ 

ความเก่ียวข้องกับมนุษย ์
ทางกายภาพโดยการสวมใส ่ การผูกผันทางจิตใจ 

เป็นเครื่องตกแต่งรา่งกายใหส้วยงาม เป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 
เป็นเครื่องบ่งบอกฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม เป็นเครื่องระลึกถึงเหตกุารณ ์สถานท่ี หรือ

บุคคลส าคญั 
เป็นเครื่องแสดงออกทางดา้นรสนิยม เป็นเครื่องแสดงออกถึงความเชื่อและความดี

งามในส่ิงท่ียึดถือปฏิบติั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความเก่ียวข้องกับมนุษย ์
ทางกายภาพโดยการสวมใส ่ การผูกผันทางจิตใจ 

เป็นเครื่องใชใ้นการแต่งกายใหส้มบูรณ ์  

 
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ (2015) อดีตคณบดีประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาออกแบบ

ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความหมายของเครื่องประดับไว้ว่า ส่ิงของท่ีใช้
ประดบัรา่งกาย เช่น แหวน สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ก าไล มงกุฎ และยงัรวมไปถึงภาชนะ ศาสตราวุธ 
เหรียญตราที่ตกแต่งดว้ยลวดลาย และรตันชาติประกอบกบัโลหะมีค่า 

ดงันัน้ความหมายโดยรวมของเครื่องประดับ หมายถึง วัตถหุรือส่ิงของท่ีมนษุยอ์อกแบบ 
สรา้งสรรคข์ึน้ และประดิษฐ์ขึน้ใชต้กแต่งร่างกายใหส้วยงาม เพื่อแสดงออกฐานะทางสังคม หรือ
ทางดา้นรสนิยม ความเชื่อ ซึ่งมีความสมัพันธต่์อจิตใจ สรา้งใหเ้กิดอารมณต่์างๆ ทัง้ต่อผูใ้ส่เองและ
ผูพ้บเห็น  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเลขศาสตรไ์ทย 

เลขศาสตร ์เป็นศาสตรข์องตัวเลขท่ีโหราจารย์ หรือหมอดูมากมายน ามาใช้ในการ
ประกอบอาชีพ โดยยึดตามหลักเลขศาสตรส์ากลจากวิลเลียม จอห์น วอรเ์นอร ์(William John 
Warner) หรือ ไคโร (Ceiro) นักพยากรณ์ชาวไอริช ผู้ท่ีเขียนต าราเลขศาสตร ์Ceiro’s Book of 
Numbers (CHEIRO, 1959) ไดร้บัความนิยมจนโด่งดงัไปทั่วโลก  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงหนงัสือ Ceiro’s Book of Numbers โดย Ceiro (William John Warner) 
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ส่วนหลักเลขศาสตรไ์ทย ต้องนึกถึงท่านอาจารยพ์ลูหลวง ประยูร อุลุชาฏะ ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (วิจิตรศิลป์) จิตรกรรม ปี 2535 (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 2535) หรือ น.ณ 
ปากน า้ ผูเ้ขียนหนังสือพืน้ฐานของโหราศาสตร ์(ความมหัศจรรยข์องตัวเลข) อันเป็นรากฐานของ
ระบบเลขศาสตรไ์ทย ท่ีใชก้นัอยู่มากมายในปัจจบุนั จนขนานนามท่านว่าเป็น “บิดาแห่งเลขศาสตร์
ไทย” 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงหนงัสือพืน้ฐานของโหราศาสตร ์(ความมหศัจรรยข์องตวัเลข)  
โดย อาจารยพ์ลหูลวง (2516) 

จากขอ้ความบางส่วนในบทน าท่ี อ.พลูหลวง ไดเ้ขียนไวใ้นหนังสือเล่มนี ้ไดก้ล่าวถึง
การไดร้บัต าราเลขศาสตรข์องไคโร แลว้น าแนวคิดหรือทฤษฎีของไคโมาศึกษาอย่างทุ่มเท โดยใช้
เลขศาสตรข์องทางตะวนัออก วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัเลขศาสตรข์องตะวนัตก เป็นการผสมผสาน
อย่างมีเหตผุลเพื่อพฒันาจนกลายเป็นทฤษฎีความมหศัจรรยข์องตวัเลขขึน้มาว่า 

 
“ข้าพ เจ้าได้รับหนังสือ  Ceiro’s Book of Numbers จากผู้คุ ้น เคย

ท่านนึง เอามาตรวจสอบดูตวัเลขก็กลบังงยิ่งขึ้น เพราะไคโรเอาตวัเลขแทนค่า
ของดวงดาวผิดพลาดไม่ตรงกบัแบบตะวนัออก แต่สถิติบางประการของไคโร
นบัว่าน่าเลือ่มใส และเป็นวิทยาศาสตร์โดยแท ้มีผูน้ าทฤษฎีรอบปีของกษัตริย์
ฝรั่งเศสคู่หนึ่งคือ เซนต์หลุยส์เทียบกบัพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 มาใชก้ับลินคอล์น 
และเคนเนดี ้ปรากฏว่าไดร้บัความส าเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ ท าใหค้วามรูเ้รื่อง
ตัวเลขของข้าพเจ้ามีทัศนะกว้างขวางยิ่งขึ้น  ข้าพเจ้าเสนอทฤษฎีความ
มหศัจรรย์ของตวัเลขขึ้นมา ก็เพราะไดป้ระจักษ์ถึงความส าคญัเรื่องนี ้และได้
พิสูจน์พบเห็นความอัศจรรย์มามากจนเป็นที่น่าพอใจ ถา้ไดน้ าหลักการนีม้า
ประกอบในโหราศาสตร์ ก็จะช่วยใหก้ารพยากรณ์ไดลึ้กซึง้กวา้งขวางยิ่งขึน้”  

พูลหลวง 
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ความหมายของเลขศาสตรท์ั้งหมดท่ีไดจ้ากหนังสือพืน้ฐานของโหราศาสตร ์(ความ
มหศัจรรยข์องตวัเลข) ของ อ.พลหูลวง มีทัง้หมด 65 ความหมาย ดงันี ้
 

ความหมายของเลขศาสตรไ์ทย 
เลข 0   แทนดาวยูเรนสั หรือ ดาวมฤตย ูหมายถึง เทพเจา้แห่งความตาย 

พลงัแห่งการเปล่ียนแปลง  
ขอ้ดี : เป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลม เชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดแปลกๆ

ใหม่ๆ ชอบเดินทางไกล รกัอิสระ ชอบประดิษฐ์คน้ควา้ เป็นนักวิทยาศาสตร ์มีความคิดสรา้งสรรค ์
เป็นคนทนัสมยั มีญาณพิเศษลางสงัหรณ ์ส่ิงเรน้ลบั จิตสมัผสั 

ข้อเสีย : เป็นคนเจ้าอารมณ์ ขี ้ร  าคาญ หงุดหงิด ชอบขัดแย้งกับผู้อื่น ดื ้อรั้น 
หลงใหลในส่ิงผิด ดนัทรุงั โลกส่วนตวัสงู 

เลข 1  แทนพระอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว หมายถึง ดวงอาทิตย ์(ดาว
บาปเคราะห)์ พลงัแห่งความเชื่อมั่น 

ขอ้ดี : มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีวาสนา มีศักด์ิศรี เท่ียวตรง ผูใ้หญ่เมตตา มีอ  านาจ
บารมี มักใหญ่ใฝ่สูง ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เป็นผูน้  าท่ีดี รกัความกา้วหนา้ มีความเชื่อมั่นสูง 
ทะเยอทะยานมาก ตรงไปตรงมา ไม่ชอบใครมาเหนียวรั้ง ไม่เกรงใจใคร รกัอิสระ เจา้ระเบียบ เป็น
คนเปิดเผย  

ขอ้เสีย : มีความหลงตัวเอง หยิ่งจองหอง ถือตวั ใจรอ้น ใฝ่สูง รกัสบาย กา้วรา้ว 
เอาแต่ใจตนเอง ไม่ชอบการบงัคบั ขีค้ยุ สรา้งภาพ 

เลข 2  แทนพระจนัทร ์ราชินีแห่งดาวดาว หมายถึง ดวงจันทร ์(ดาวศภุเคราะห)์ 
พลงัแห่งจินตนาการ 

ขอ้ดี : ชอบจินตนาการ ชอบความสวยงาม คิดฝัน เป็นคนมีเสน่ห์ อ่อนหวาน
นุ่มนวล มองโลกในแง่ดี มีเมตตา เอาอกเอาใจ เอาใจใส่ดแูลช่วยเหลือผูอ้ื่น 

ขอ้เสีย : ชอบคิดเพอ้ฝัน ยั่วยวน มารยา ลึกลับ อ่อนไหว อ่อนแอ หูเบา เชื่อคน
ง่าย ขลาดกลวัตกใจ อารมณแ์ปรปวนไม่แน่นอน ใจโลเล เอาใจยาก คิดอย่างท าอย่าง  

เลข 3  แทนดาวอังคาร นักต่อสู้ยอดขุนพลแห่งดวงดาว หมายถึง ดาวอังคาร 
(ดาวบาปเคราะห)์ พลงัแห่งความกลา้หาญชาญชยั 
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ขอ้ดี : รกัการต่อสู ้เขม้แข็ง แข็งแรง แข็งกรา้ว อารมณรุ์นแรง ขยนั กลา้หาญ เด็ด
เด่ียว อดทนเป็นเลิศ ไม่ย่อทอ้ ไม่เกรงกลัวส่ิงอันตราย เชื่อมั่นในตัวเองสูง กลา้คิดกล้าท า กล้า
ตดัสินใจ กลา้แสดงออก รวดเร็วว่องไว รกักีฬา รกัการออกก าลงักาย 

ขอ้เสีย : ใจรอ้น ใจเร็ว ฉนุเฉียว โกรธง่าย อารมณรุ์นแรง หยาบคาย ชอบหาเร่ือง
วิวาท ชอบลองของใหม่ มีใจนกัเลง ใจใหญ่ใจถึง 

เลข 4  แทนดาวพุธ เทพแห่งการเจรจา นักการค้าผูท่ี้แสนฉลาด หมายถึง ดาว
พธุ (ดาวศภุเคราะห)์ พลงัแห่งสติปัญญา 

ข้อดี : รักสงบ รักสันติสุข รักการค้นคว้า ช่างคิดช่างพูด มีความรู ้ไหวพริบ 
ความจ าดี เป็นผูฉ้ลาดหลักแหลม มีความเป็นธรรม มีเสน่ห ์ชอบการคา้ขาย เจรจาติดต่อส่ือสาร 
ชอบบริการ 

ข้อเสีย : ฉลาดแกมโกง เจ้าเล่ห์ ปากเสียพูดไม่ เป็นมงคล พูดจาสับปรับ 
หลอกลวง 

เลข 5  แทนดาวพฤหัสบดี เทพเจา้ผูท้รงธรรม ท่านพ่อครูแห่งความรูแ้ละความ
ยติุธรรม หมายถึง ดาวพฤหสับดี (ดาวศภุเคราะห)์ พลงัแห่งปัญญาทางธรรมะ 

ขอ้ดี : เป็นผู้ให้ ชอบหาความรู ้ชอบศึกษา มีความสุขุมรอบครอบ มีคุณธรรม
ศีลธรรม รกัความยติุธรรม ความดีงามสงู จิตใจเมตตาอารี มีกฎเกณฑ ์ 

ข้อเสีย : ฉลาดแกมโกง เจ้าเล่ห์ ปากเสียพูดไม่ เป็นมงคล พูดจาสับปรับ 
หลอกลวง หลงในความสามารถของตน ชอบดถูกู ชอบสรา้งภาพ 

เลข 6  แทนดาวศุกร ์เทพแห่งศิลปะและการบันเทิง หมายถึง ดาวศุกร ์(ดาวศุภ
เคราะห)์ พลงัแห่งศิลปะวิทยาการ 

ข้อดี : เป็นศิลปิน มีศิลปะในจิตใจ สุนทรี สนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส หล่อ สวย 
ทนัสมยั มีสง่าราศี ดดีูมีเสน่หต่์อเพศตรงขา้ม อ่อนหวานนุ่มนวล มีความคิดฝัน มองโลกในแง่ดี รกั
ในดนตรี จิตใจบริสทุธิ์ ร  ่ารวยเงินทอง 

ขอ้เสีย : ขีโ้อ่ ชอบฟุ้งเฟ้อ อวดตน มีปัญหาง่าย ชอบส าราญ หลงกิเลสตัณหา 
หมกมุ่นในกามอารมณ ์เศรา้หมอง 

เลข 7 แทนดาวเสาร ์ผูม้ากดว้ยความเพียรและความอดทน หมายถึง ดาวเสาร ์
(ดาวบาปเคราะห)์ พลงัแห่งทกุขโ์ศก 

ขอ้ดี : มีความเพียร อดทน แข็งแรง หนักเบาเอาสู ้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา
รอบดา้น มีทกุข ์เจ็บปวดทรมาน สญูเสีย เดือดรอ้น ผิดหวงั มีหนีสิ้น รกัอิสระ รกัสงบ 
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ขอ้เสีย : มีอปุสรรคปัญหา มีทกุขเ์ศรา้หมอง หดหู่เศรา้เสียใจ เห็นแก่ตวั ตระหน่ีถี่
เหนียว หวาดระแวง อิจฉาริษยา อาฆาตพยาบาท พลดัพราก วิตกกงัวล วิตกจริต ซาดิสต ์ซอ้นเรน้
ลีล้บั อาถรรพ ์

เลข 8 แทนดาวพระราหู เทพแห่งความมัวเมาเปล่ียนแปลง หมายถึง เงา 
สรุิยปุราคาและจนัทรุปราคา (ดาวบาปเคราะห)์ พลงัแห่งความลุ่มหลงมวัเมา 

ข้อดี : มีความรูค้วามสามารถพิเศษ ความกล้า ความไม่เกรงกลัว เชื่อมั่นใน
ตนเองสงู หนกัแน่น รกัอิสระเสรี รวดเร็ว มีเลหเ์หล่ียม มีโชคลาภ อบายมขุ กลา้ไดก้ลา้เสีย ชอบมึน
เมา 

ขอ้เสีย : ลุ่มหลงมัวเมา เสเพล มีกิเลสตัณหา ซาดิสต ์มีใจนักเลง ไม่เกรงใจใคร 
โมโหรา้ย ไม่รูจ้กัอาย หยาบคาย ขาดสติ อวดดี ดือ้ หลงตวัเอง 

เลข 9  แทนดาวพระเกตุ เทพแห่งส่ิงศักด์ิสิทธิ์ หมายถึง ดาวเนปจูน (ดาวศุภ
เคราะห)์ พลงัแห่งความลึกลบั 

ขอ้ดี : มีส่ิงศักด์ิสิทธิ์คุม้ครอง แคลว้คลาด มีญาณพิเศษหยั่งรู ้อายุยืน มั่นคง มี
ทรพัยสิ์น รุง่เรือง เจริญกา้วหนา้ประสบความส าเร็จ 

ขอ้เสีย : จิตใจวา้วุ่น ฟุ้งซ่าน ขดัแยง้ในตนเอง รกัหลงไดง้่าย หนุหนัพลนัแล่น 
 

ความหมายของศาสตรแ์ห่งเลขคู่ 
เลข 00  พลังแห่งความหนุนน า ความหมายเหมือนเลข 0 มักมีเร่ืองลีล้ับ

เหนือธรรมชาติ (แต่มีก าลงัพลงัมากกว่า พรอ้มหนนุพลงัใหก้บัดวงดาวอื่น หรือเลขอื่นๆ) 
เลข 01/10 พลังแห่งอุปสรรค ความหมาย ชีวิตมักมีอุปสรรค บริวารใหโ้ทษ 

อาภัพ ศัตรูรอบดา้น พึ่งพาใครไม่ได ้มีคู่แข่ง มีคนปองรา้ย ศัตรูคอยกลั่นแกลง้ มีโรคภัยเจ็บไข ้มี
หนีสิ้น เครง่เครียด ทะเยอทะยานสงู เป้าหมายสงู เชื่อมั่นในตนเอง 

เลข 02/20  พลงัสตรีเพศ ความหมาย อารมณข์องเพศหญิง อ่อนไหว โลเล ขี ้
งอน เหงา เพอ้ฝัน จินตนาการสงู หเูบา ปัญหาชีวิตรุมเรา้ เป็นหนี ้(ไม่เหมาะกบัผูช้าย จะขาดความ
เป็นผูน้  า และผูห้ญิง จะผิดหวงัดา้นความรกั)  

เลข 03/30  พลงัแห่งเจา้อารมณ ์ความหมาย ชีวิตไม่หยุดน่ิง ชอบความเร็ว 
กลา้ไดก้ลา้เสีย โกรธง่ายหายเร็ว เด๋ียวดีเด๋ียวรา้ย คนเจา้อารมณ ์ใจรอ้น ทะเลาะวิวาท เครียดง่าย 

เลข 04/40 พลังอ านาจ ความหมาย ความส าเร็จงดงาม ชีวิตสุขสบาย 
ฐานะมั่นคงร  ่ารวย มีชื่อเสียงลาภยศ ชอบเดินทางไกลท่องเท่ียว  เป็นนักธุรกิจวางแผนท่ีดี ฉลาด
หลกัแหลม ไหวพริบดี 
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เลข 05/50  พลังแห่งปัญญาและความสามารถ หมายถึง ชีวิตประสบ
ความส าเร็จอย่างมั่นคง เจริญกา้วหนา้ สติปัญญาดีมีความสามารถ รกัความยุติธรรม มีระเบียบ 
อ่อนโยน รกัสนัโดษ และมีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง  

เลข 06/60  พลังเพอ้ฝัน หมายถึง เพอ้ฝัน โรแมนติก รกัสวยรกังาม รกัความ
สบาย มีรกัซอ้นเรน้ มีเสน่ห ์หาเงินง่าย ใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย ท าอะไรเกินตวั เก็บเงินไม่อยู่ (ไม่เหมาะกับ
ผูช้าย ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศ) 

เลข 07/70 พลงัแห่งเคราะหก์รรม หมายถึง เลวรา้ย มีปัญหาเยอะ อปุสรรค
มากมาย ถกูคมุขงั ถกูปลน้ เครียด เก็บกด วิตกกงัวล ท าตวัลึกลบั โรคประสาท อารมณช์ั่ววบู คิด
ฆ่าตวัตายได ้

เลข 08/80 พลังอัปมงคล หมายถึง ลุ่มหลงเงินทองลาภยศเรื่องเพศ หลง
ตวัเอง เชื่อคนง่าย ถูกครอบง าข่มเขงจากคนพาล มีเรื่องเดือนรอ้นอยู่เสมอ ชอบเส่ียง ชอบลุย ใจ
นักเลง อบายมุขทัง้หลาย ความมัวเมาทุกอย่าง ระวังมักเจ็บไขไ้ดป่้วย ถูกปลน้จีช้ิงทรพัย ์เขา้คุก
เขา้ตาราง ถกูฆ่าข่มขืน 

เลข 09/90 พลังส่ิงศักด์ิสิทธิ์คุม้ครอง ความหมายเหมือนหมายเลข 9 แต่มี
ปาฏิหาริยเ์กิดขึน้บ่อยๆ เชื่อเร่ืองโชคลาง ดวงดี 

เลข 11  พลังแห่งทะเยอทะยานสูง ความหมาย มั่นใจในตัวเอง หลง
ตวัเอง ชอบอวดอา้ง เป็นผูน้  า เด่นดัง เป็นท่ียอมรบั รกัศักด์ิศรี ใจรอ้นไม่รอบครอบ โกรธง่ายหาย
เร็ว ภายนอกเขม้แข็งภายในอ่อนไหว ไม่ชอบความพ่ายแพ ้

เลข 12/21 พลังสองบุคลิกในตัวเอง หมายถึง เป็นคนสองบุคลิก มีจินตา
การท่ีไม่เหมือนใคร เจา้อารมณ ์อารมณข์ัดแยง้แปรปวน หงุดหงิดง่าย ลังเล เศรา้หมอง หูเบาเชื่อ
คนง่าย ถกูยยุง ขวางโลก ไม่ยอมใครง่ายๆ ระวงัโรคประสาท นอนไม่หลบั วิตกกงัวล ฟุ้งซ่าน 

เลข 13/31 พลังแห่งความไม่แน่นอนของโชคชะตาทัง้ดีและรา้ย หมายถึง 
มักเจอเร่ืองดีและเรื่องรา้ยอยู่เสมอ ชีวิตพลิกผัน เปล่ียนแปลงเร็ว ชีวิตสมรสไม่แน่นอน ตอ้งระวัง
การถกูแย่งชิง ถกูอาวธุ ถกูลอบท ารา้ย อบุติัเหตทุกุรูปแบบ (ผูช้ายมกัมีเร่ืองชูส้าว รกัสามเสา้) 

เลข 14/41 พลังมหาจักรวาล หมายถึง มีความรุ่งโรจน ์สุขสบาย กา้วหน้า 
ประสบความส าเร็จอย่างมั่นคง เป็นคนฉลาดสติปัญญาดี มีไหวพริบ พูดคุยเจรจา น่าเชื่อถือ 
แกปั้ญหาเก่ง รกัความถกูตอ้ง ผูใ้หญ่ใหก้ารอปุถมัภ์ 

เลข 15/51 พลังแห่งความสมบูรณ ์ความหมาย รุ่งโรจนส์ดใส ความส าเร็จ
ในทุกด้าน ธุรกิจ การงาน การเงิน ความรกั มีมิตรสหายมากมาย มีเสน่ห์ มีชื่อเสียงเกียรติยศ มี
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อ านาจ มีความเจริญ มีเสน่หด์า้นผูใ้หญ่เมตตาคอยช่วยเหลือ มีคนรกัใครม่ากมาย มีศิลปะในการ
พดู มีโชคลาภ (วยัรุน่วยัเรียน ท าใหม้ีสติมากขึน้) 

เลข 16/61 พลังแห่งนักวางแผน ความหมาย ชีวิตตอ้งฝ่าฟัน ชอบวางแผน 
ตัง้เป้าไวส้งู การงานดี ชา้แต่มั่นคง ไม่ยอมแพอ้ะไรง่ายๆ หาเงินเก่ง มีเสน่ห ์มีคนช่วยเหลือดี 

เลข 17/71 พลงัแห่งความมุมานะ ความหมาย มีความเก่ง เป็นผูน้  า มุ่งมั่น 
กล้าคิดกล้าท า คิดการใหญ่ แต่เหน่ือยกว่าจะประสบความส าเร็จ ไม่กลัวความล าบาก รกัจริง
เกลียดจริง อารมณร์อ้น มกัมีคนคอยช่วยเหลือเสมอ 

เลข 18/81 พลังแห่งการเปล่ียนแปลง ความหมาย ชีวิตไม่อยู่กับท่ี โยกยา้ย
บ่อย ใจนักเลง กลา้ไดก้ล้าเสีย ทะเยอทะยานสูง เป็นจุดเด่นในสังคม ขีห้งุดหงิด เจา้อารมณ์ ไม่
ค่อยฟังใคร ระวังถูกทรยศหักหลัง (ไม่เหมาะกับผูห้ญิง มักมีเรื่องทะเลาะวิวาท รกัสามเส้า หย่า
รา้ง) 

เลข 19/91 พลังแห่งความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่  ความหมาย มีความส าเร็จ 
กา้วหน้า ได้รบัความอุปถัมภ์ มีอ  านาจวาสนา มียศมีต าแหน่ง มีชื่อเสียงได้รบัการยอมรับจาก
สงัคม ภูมิฐาน (ดีมากต่อผูช้าย ไม่เหมาะกับผูห้ญิง มักเป็นโสด หาคู่ยาก เพราะเป็นหญิงเก่งชอบ
ท างาน) 

เลข 22  พลังแห่งความอ่อนโยน ความหมาย จิตใตดี ละเอียดอ่อน 
อ่อนโยนอ่อนหวาน นุ่มนวล ส าอางค ์ดึงดดูเพศตรงขา้มไดดี้ เป็นมิตร เพื่อนมาก หาเงินเก่ง มีดวง
โชคลาภ (เหมาะกบัผูห้ญิงและสาวประเภทสอง ไม่เหมาะกบัผูช้าย อาจท าใหเ้บี่ยงเบนทางเพศได)้ 

เลข 23/32 พลังแห่งความรกั ความหมาย เป็นคนเจ้าชู ้มีเสน่ห์แรง ใครรัก
ใครหลง ดึงดดูเพศตรงขา้ม รกัซอ้นเรน้ เปิดเผย ตรงไปตรงมา เฉลียวฉลาด ท างานเก่ง หาเงินเก่ง  

เลข 24/42 พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ความหมาย ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้น
เงินทองมากมาย เพื่อนฟูงให้การอุปถัมภ์ ร่าเริง โรแมนติก มีเสน่ห์ด้านค าพูด พูดเก่งเจรจาดี 
สติปัญญาดี มีความคิดสรา้งสรรค ์มีรสนิยม  

เลข 25/52 พลงัแห่งการค า้จนุสนับสนนุ ความหมาย มีความส าเร็จในหนา้ท่ี
การงาน ฐานะมั่งคง มีทรพัยม์ีเงิน แต่ตอ้งเหน็ดเหน่ือย มีอุปสรรคท่ีตอ้งฟันฝ่า ปัญญาดี (เหมาะ
กบัผูช้าย เพราะนารีอปุถมัภ)์ 

เลข 26/62 พลงัแห่งการเกือ้กูล ความหมาย มีเสน่หจ์ากค าพดู หาเงินเก่ง มี
ความมารกัมาหลง ไดดี้เพราปาก มีเสน่หก์บัเพสตรงขา้ม แต่ตอ้งระวงัเร่ืองชูส้าว รกัสามเสา้ ผิดศีล
เร่ืองโลกีย ์
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เลข 27/72 พลังแห่งความมุ่งมั่น ความหมาย ชีวิตประสบความส าเร็จ แต่
วุ่นวาย ทกุเรื่องเงินเร่ืองรกั พลดัพราก มีหนีสิ้น เก็บเงินไม่อยู่ ระวงัโรคภยัไขเ้จ็บเรือ้รงั 

เลข 28/82 พลงัแห่งการหมนุเวียน ความหมาย หมนุเงินกอ้นเก่ง มีเงินใชไ้ม่
ขาดมือ แต่เก็บเงินไม่อยู่ ถึงไหนถึงกนั ใจกวา้ง ใจนกัเลง ชอบลยุ มั่นใจในตนเอง วิสัยทศักวา้งไกล 
ระวังปัญหารักสามเส้า มีรกัซ้อน (ไม่เหมาะกับผู้ชาย เพราะจะดูเป็นคนโลเล อ่อนไหวง่าย ไม่
เขม้แข็ง เปลี่ยนแปลงง่าย)  

เลข 29/92 พลังการนักออกแบบ ความหมาย อ่อนหวานอ่อนไหว จิตใจ
อ่อนโยน จินตนาการดี มีความคิดสรา้งสรรค์ มีไอเดียในการออกแบบ มีระดับ มีรสนิยม เอาจริง
เอาจงั เป็นพวกลงมือท า มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ แข็งนอกอ่อนใน 

เลข 33  พลังแห่งความโกรธ ความหมาย อารมณฉ์ุนเฉียวง่าย ใจรอ้น ขี ้
หงดุหงิด วู่วาม กา้วรา้วหยาบคาย แต่ขยัน พากเพียร อดทน หาเงินเก่ง ตรงไปตรงมา โผงผาง คิด
เร็วท าเร็ว ระวงัเร่ืองทะเลาะวิวาท และอนัตรายจากอบุติัเหตทุัง้หมด  

เลข 34/43 พลังแห่งความรอบรูค้รุ่นคิด ความหมาย มีสติปัญญาดี ว่องไว 
แกปัญหาไดดี้ เอาตวัรอดได ้กลา้พดูกลา้ท า พูดจริงท าจริง ขยนัแต่เครียด มีหวัรุนแรง มีศตัรูเพราะ
ปาก ขาดความโรแมนติก 

เลข 35/53 พลังแห่งการอุปถัมภ์ค า้ชู ความหมาย เป็นคนเก่ง วาสนาดี มี
ความรูค้วามสามารถเยอะ การงานเจริญกา้วหนา้ มีคนนับหนา้ถือตา มีอ  านาจบารมี ได้รบัการ
อปุถมัภค์ าชูจ้ากผูใ้หญ่ แต่มกัจะหเูบา เชื่อคนง่าย 

เลข 36/63 พลงัแห่งความรกัเจา้เสน่ห ์ความหมาย เป็นคนมีเสน่หดึ์งดดูเพศ
ตรงขา้มอย่างมาก มีเสน่หเ์วลาคนมอง คนนิยมชมชอบ เป็นท่ีรกัของเพื่อนฟูงมิตรสหาย ฉลาดหา
รายได ้โชคดีมีลาภลอย 

เลข 37/73 พลังแห่งความสิน้หวัง ความหมาย ชีวิตต่อสู้ เหน็ดเหน่ือย มี
อปุสรรค สิน้หวงั อมทุกข ์เศรา้ หม่นหมอง มีความอดทนอย่างมาก มีหนีสิ้น ทะเลาะวิวาทขัดแยง้ 
พลดัพราก โชครา้ย ระวงัอบุติัเหตรุา้ยแรง โรครุมเรา้มากมาย 

เลข 38/83 พลงัแห่งการหมกมุ่น ความหมาย เป็นคนเจา้อารมณ ์ขึน้เร็วลง
เร็ว โกรธง่ายหายเร็ว คิดไวท าไว กลา้เส่ียง ใจรอ้น หมกมุ่นกบัอบายมขุ การพนนั ติดเหลา้ กามคณุ 
และไสยศาสตร ์ระวงัภยัคกุคามจากอนัธพาล 
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เลข 39/93 พลังแ ห่ งแข่ งขัน  ความหมาย  พลั งขับ เค ล่ือน  มี ความ
ทะเยอทะยาน ผลักดัน แข่งขันเพื่อความกา้วหนา้สู่ความส าเร็จ กลา้ตัดสินใจ กระหายชัยชนะ มี
ความเป็นตวัเองสงูมาก 

เลข 44  พลังแห่งวาสนาหนุนน า ความหมาย มีความรุงโรจน ์พูดจาเป็น
ท่ีน่าเชื่อถือ ส่งเสริมความส าเร็จทกุดา้น ผูใ้หญ่เกือ้หนุน ไหวพริบดี ทนัสมยั มนษุยส์มัพนัธเ์ป็นเลิศ 
เพื่อนฟูงมาก อธัยาศยัดี แต่เป็นคนดือ้ เชื่อมั่นในตนเอง ขีใ้จนอ้ย 

เลข 45/54 พลังมหาราชาโชค ความหมาย ร  ่ารวย กา้วหนา้ รุง่เรือง ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต มีสิริมงคลส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง ไดโ้ชคลาภจากการเส่ียง 

เลข 46/64 พลังแห่งความสุข ความหมาย ชีวิตสุขสบาย เงินคล่องตัว มี
เสน่ห ์อารมณข์นั รสนิยม พดูจาดีมีเหตุผล ประสบความส าเร็จ รกัการท่องเท่ียว ท าใหค้นอยู่ใกลม้ี
ความสขุ แต่มกัเป็นคนใจอ่อน  

เลข 47/74 พลงัแห่งความเพียร ความหมาย ขยัน สูง้าน ชีวิตกว่าจะประสบ
ความส าเร็จตอ้งใหค้วามพยายามอดทนสูง ทุ่มเทกับงาน มั่นใจในตนเอง มั่นใจในค าพูด พูดจริง
ท าจริง ชอบทา้พิสจูนต์วัเอง  

เลข 48/84 พลังแห่งการหลงผิด ความหมาย หลงผิดเป็นชอบ หลงแสงสี 
การพนัน ตกอยู่ในอบายมุข ส่ิงผิดกฎหมาย หนีภาษี ชีวิตไดร้บัความเดือดรอ้น มักผิดพลาดและ
ไดร้บัอนัตรายจากคนพาล ระวงัปัญหาเร่ืองเอกสาร สญัญา คดีความ 

เลข 49/94 พลังแห่งความน่าเชื่อถือ ความหมาย สติปัญญาไหวพริบ ดี 
เจรจาเป็นเลิศ หนักแน่ ทันสมัย เฉลียวฉลาด ระวงัชีวิตหักเห งมงายในเร่ืองไสยศาสตร ์เครื่องราง
ของขลงั สขุภาพไม่แข็งแรง รกัมีอปุสรรค ชีวิตตอ้งเร่ิมตน้ใหม่เสมอ 

เลข 55  พลังแห่งความกา้วหนา้ ความหมาย ชีวิตสดใสรุ่งโรจน ์มีความ
เจริญกา้วหนา้ ผูใ้หญ่อุปถัมภ ์ฐานะมั่นคง ประสบความส าเร็จ อยู่สุขสบายไม่ล าบาก ชอบศึกษา
หาความรู ้มีเหตผุล รกัยติุธรรม 

เลข 56/65 พลังแห่งคู่ทรพัย์คู่โชค ความหมาย ชีวิตโดดเด่น มีคนรกัใคร่ มี
เสน่ห ์เฉลียวฉลาด มีรายไดห้ลายทาง หาเงินเก่ง มีโชคลาภ อ านาจบารมี วาสนาดี เจริญรุ่งเรือง 
กา้วหนา้ 

เลข 57/75 พลังแห่งความขัดแย้งในตนเอง ความหมาย เป็นคนดือ้รัน้ เอา
แต่ใจ ทะเยอทะยาน มุ่งมัน้ มีความปรารถนาแรงกลา้ เครียด คิดมาก ระวงัโรคผิวหนงั 
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เลข 58/85 พลังแห่งความลุ่มหลงงมงาย ความหมาย ชีวิตล่ืนลอย หลงผิด
ง่าย ลืมตวั เอาแต่ใจตัวเอง มีอุปสรรค มีทุกข ์ขาดท่ีพึ่ง แต่เอาตวัรอดเก่ง มักเกี่ยวขอ้งกับคนไม่มี
ศีลธรรม ระวงัเร่ืองสขุภาพ และอบุติัเหตุ 

เลข 59/95 พลังแห่งความสมบูรณ์พูนสุข ความหมาย ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
กา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ ร  ่ารวย มีเกียรติยสชื่อเสียง มีทรพัยม์ีลาภยศ โชคลาภต่างๆ โชคดีอยู่
เสมอ ผูอ้ื่นช่วยเหลือและคุม้ครอง รกัความยติุธรรม มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ มีลางสงัหรณดี์เยี่ยม 

เลข 66  พลงัแห่งความส าราญ ความหมาย เป็นคนเจา้ส าราญ อารมณดี์
ร่าเริงสนุกสนาน มีโชคลาภ เงินทองไม่ขาด แต่ใช้เก่ง ฟุ่ มเฟือย ติดหรู รสนิยมดี คนรอบตัวมี
ความสขุ 

เลข 67/76 พลังแห่งความทุกขเ์ศรา้ ความหมาย ชีวิตมีอุปสรรค แบกภาระ
มาก เครียด คิดเยอะ รายจ่ายสูง หนีสิ้นเยอะ รกัไม่สมหวัง พลัดพราก ครอบครวัแตกแยก ระวัง
โรคภยัไขเ้จ็บมาเบียดเบียน 

เลข 68/86 พลังแห่งความมัวเมา ความหมาย ลุ่มหลงในตัวเอง หลงสังคม 
เพื่อนเยอะ ชอบท าตัวเด่น หาเงินเก่ง ชอบเท่ียว ชอบเส่ียง กลา้กินกลา้ใช ้ใชจ้่ายตามอารมณ์ มี
ความตอ้งการทางเพศสงู เป็นคนเบื่อง่าย ระวงัถกูชกัจงูไดง้่าย รกัมกัอมทกุข์ 

เลข 69/96 พลังแห่งความนิยมชมชอบ ความหมาย มีชื่อเสียง มีเสน่ห ์เป็น
ท่ียอมรบั เป็นท่ีนิยม แต่งตัวเก่ง มีโชคลาภ การเงินสะพัดไม่ขาดมือ หมุนเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่ มุ่ง
มนัในการท างาน มีความรบัผิดชอบ ขีเ้หงา ไม่เป็นตวัของตวัเอง 

เลข 77  พลังแห่งความกดดัน ความหมาย เป็นคนรอบครอบ เก็บ
รายละเอียดเล็กๆ นอ้ยๆ ไดดี้ มีอ  านาจบารมี คนย าเกรง แต่ชีวิตเหน็ดเหน่ือย มีทกุข ์ล าบาก อดทน 
เครียด เก็บกด เป็นนกัสู ้อบัโชค มกัมีโรคภยัไขเ้จ็บ  

เลข 78/87 พลงัแห่งบริวาร ความหมาย มีอิทธิพล ใจกวา้งใจนกัเลง กลา้ได้
กลา้เสีย มีดวงเส่ียงโชค ลาภลอย กลา้พดูกลา้เจรจา ท างานหนกั ปกครองคนมาก 

เลข 79/97 พลังความสดใสงดงาม ความหมาย สดใสรุ่งโรจน์ ร  ่ารวย มี
ทรัพย์มีมรดก มั่นคง มีเกียรติยศชื่อเสียง ชอบท่องเท่ียวเดินทาง รกัอิสระ อดทน สุขภาพดี ไร้
โรคภยั ชีวิตตอ้งต่อสูดิ้น้รนกบัปัญหาจนกว่าจะประสบความส าเร็จ  

เลข 88  พลงัแห่งความใจใหญ่ ความหมาย ใจใหญ่ใจนกัเลง กลา้ไดก้ลา้
เสีย ใจกวา้ง รูเ้ล่หเ์หล่ียมกลโกง ใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล เงินทองไม่ขาด ชอบเส่ียงโชคหมดไป
กบัอบายมขุ 
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เลข 89/98 พลังแห่งอ านาจบารมี ความหมาย มีคนเคารพ มีน า้ใจ ลูกน้อง
เกรงกลัว เจ้าระเบียบ เข้มงวด โลกส่วนตัวสูง มีวิสัยทัศ มีลางสังหรณ์แม่นย า มีส่ิงศักด์ิสิทธิ์

คุม้ครอง สนใจสิ่งลีล้บั ความเชื่อต่างๆ ตอ้งระวงัเร่ืองคบคน 
เลข 99  พลังแห่งปาฏิหาริย์ ความหมาย มีสัมผัสพิเศษ หยั่ งรู ้ พระ

คุม้ครอง แคลว้คลาดปลอดภยั มีความสุขความเจริญ การงานกา้วหนา้ น่าเชื่อถือ ผูค้นเคารพยก
ย่อง มีโชคดวงเฮง วาจาศกัด์ิสิทธิ์ สนใจในเร่ืองอศัจรรย ์ส่ิงเรน้ลบั 
 

ปราณเวท (2554) หมอดูท านายดวงชะตาอาชีพ เจ้าของเว็ปไซด์โหราพยากรณ ์
www.horapayakorn.com ท่ีมีคนเข้าชมมากว่า 285,000 คน ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเลขศาสตร ์
ดงันี ้

1. เลขศาสตรเ์ป็นตวัแทนของดวงดาว มี 3 ใหญ่ๆ คือ 
1.1. ระบบทกัษาพยากรณ ์หรือระบบภูมิพยากรณ ์คือระบบท่ีไดม้าจากวาร

เกิด (วันเกิด) โดยการไล่วันทัง้ 7 ตามแบบโบราณ ตัวเลขของวันไปตรงกับดาวอะไรก็จะบ่งบอก
ลกัษณะของดาวนัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงแผนผงัทิศ ประจ าภมูิทกัษา 

ท่ีมา : Summerset's Memories (2561) 

1.2. ระบบจกัรราศี คือ วิถีการโคจรของดวงอาทิตยผ่์านกลุ่มดาว 12 กลุ่มใน
รอบ 1 ปี ตามแนวเสน้ สุริยวิถี (เสน้รวิมรรค) มีลักษณะเป็นวงกลม 360 องศา และแบ่งออกตาม
ดวงดาวออกเป็น 12 ราศ ี
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ภาพประกอบ 9 แสดงระบบจกัรราศี 

ท่ีมา : ปราณเวท (2554) 

1.3. ลักษณะของตัวเลข ได้รับอิทธิผลมาจาก ไคโร โดยพิจารณาก าหนด
ตวัเลขเป็นดวงดาว จากรูปลกัษณ ์ลกัษณะเด่นของตวัเลข (ดงัตารางที ่4) 

2. เลขศาสตรท่ี์มาจากความเชื่อ คตินิยม 
2.1. ความเชื่อท่ีมาจากวนัท่ี ล าดบัท่ี จ านวน ค าพอ้งเสียงภาษาถิ่น ไดแ้ก่ 

1.1.1. คนไทยไม่ชอบเลข 6 พอ้งเสียงกับค าว่า หก (หกหล่น) หรือเลข 7 
ตัวเลขดาวเสาร ์ความทุกข ์ความเศรา้ ความหม่นหมอง หรือเลข 9 คนไทยชอบ เพราะพอ้งเสียง
กบัค าว่า กา้วหนา้ 

1.1.2. คนจีนไม่ชอบเลข 4 เพราะพอ้งเสียงคลา้ยค าว่า “ซี่” ท่ีแปลว่าตาย 
หรือชอบเลข 8 ท่ีออกเสียงคล้ายค าว่าร  ่ารวยในภาษากวางตุ้ง และเป็นเลขมงคลตามความเชื่อ
เร่ืองแปดเซียน (โป๊ยเซียน) 

1.1.3. ชาวอเมริกัน ชาวยุโรป หรือชาวยิว ไม่ชอบเลข 13 ซึ่งมีความเชื่อ
เกี่ยวขอ้งกับทางศาสนาคริสต์ “The last supper” คือจ านวนคน 13 คนท่ีท้ายอาหารมือ้สุดทา้ย
รว่มกบัพระเยซูคริสต ์แต่ชอบเลข 7 เพื่อเชื่อว่าเป็นเลขมงคล ท่ีพระเจา้สรา้งโลกภายใน 7 วนั 

2.2. ตัวแทนของอักขระ หรือคาถาอาคม คือการใช้ตัวเลขไทยแทนจ านวน
เสียงอ่าน หรือจ านวนค าของชดุอกัขระคาถา ในการเขียนยนัต์ เพื่อลดพืน้ท่ีในการลงอักขระคาถา 
ไดแ้ก่ 

2.2.1. เลข ๓ แทนคาถา มะอะอ ุ
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2.2.2. เลข ๔ แทนคาถา นะมะพะทะ, จะภะกะสะ, จิเรรุนิ, อุอากะสะ 
และ กะระมะถะ บทใดบทหน่ึงก็ได ้

2.2.3. เลข ๕ แทนคาถา นะโมพทุธายะ 
จักรกฤษ แร่ทอง (2554) อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร ์

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้เขียนบทความใน มายโหรา .คอม 
(www.myhora.com) กล่าวถึงเลขศาสตร ์ว่าเป็นศาสตรท่ี์ใช้ในการวิเคราะห์ท านายชื่อ ท่ีได้รับ
ความนิยม ท านายเลขทะเบียนรถ เบอรโ์ทรศพัท ์บา้นเลขท่ี หรือตัวเลขอื่นๆ ในชีวิตประจ าวนั เลข
ศาสตรใ์นการตัง้ชื่อจะมีพลังของตัวเลขแฝงอยู่ในตัวอักษร สระ ซึ่งโดยปรกติแลว้ผลรวมของเลข
ศาสตรจ์ะมี่ค่าระหว่าง 1-100 ถา้มีค่ามากว่านั้นก็ใหค้ านวณตามหลักการตัง้ชื่อ แลว้น าผลรวมท่ี
ไดไ้ปวิเคราะหท์ านายต่อไปตามหลกัเลขศาสตร ์โดยใหผ้ลรวมในการวิเคราะหท์ านายดงันี ้

1. เลขศาสตรท่ี์ให้คุณในระดับดีมาก คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 
41, 42, 45, 46, 50, 51 ,53 ,55, 56, 59, 63, 64, 65 

2. เลขศาสตรท่ี์ใหค้ณุในระดบัดี คือ 20, 32, 40, 44, 69, 79 
3. เลขศาสตรท่ี์ใหโ้ทษ คือ 27, 29, 30 

MoneyHUB (2015) แหล่งรวมรอบรูท้างการเงิน ไดเ้ผยแพร่เร่ืองความเชื่อกบัมนุษย ์
ว่าตัวเลขก็เป็นอีกความเชื่อหน่ึงท่ีคนหลายชาติให้ความส าคัญ โดยตัวเลขท่ีมีอิท ธิผลต่อคนใน
ประเทศต่างๆ ดงันี ้

1. ประเทศจีน กลุ่มเลขน าโชค คือ 0, 2, 3, 6, 8, 9 และกลุ่มเลขไม่มงคล คือ 4, 
5, 7, 13, 14 

2. ประเทศแถบตะวันตก กลุ่มเลขน าโชค คือ 7, 8 และกลุ่มเลขไม่มงคล คือ 11, 
13, 17, 666 

3. ประเทศไทย กลุ่มเลขน าโชค คือ 8, 9 และกลุ่มเลขไม่มงคล คือ 6, 7 
จากแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับเลขศาสตร ์ผู้วิจัยได้เห็นความสัมพันธ์ของตัวเลข 

โหราศาสตร ์และความเชื่อตามคตินิยมต่างๆ กล่าวคือ ความหมายของเลขศาสตรไ์ดร้บัอิทธิผล
จากดวงดาวตามโหราศาสตรแ์ละอิทธิผลจากความเชื่อตามคตินิยมของแต่ละชนชาติ ศาสนา 
ลกัษณะความเป็นอยู่ในแต่ละทอ้งถิ่น ภาษา การออกเสียง และการตีความจากค าพอ้งเสียง ดงันั้น
ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดขอบเขตความหมายของเลขศาสตรภ์ายใตอ้ิทธิผลของดวงดาวตาม
โหราศาสตรแ์ละความเชื่อตามคตินิยมของชาวไทย ซึ่งการน าความเชื่อทางเลขศาสตรไ์ทยท่ีชาว
ไทยน าไปใชก้ับการตัง้ชื่อ บัตรประชาชน เบอรโ์ทรศัพท ์ทะเบียนบา้น ทะเบียนรถ สมดุบัญชี รหัส 
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หรือตัวเลขท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวัน เพื่อวิเคราะห์ตีความพลังของตัวเลขท่ีแฝงอยู่ให้มีความเป็นสิริ
มงคลในแต่ละดา้น การงาน การเงิน ความรกั ความส าเร็จ หรือการน าโชคลาภมาใหก้ับผูท่ี้มีเลข
ตวันัน้ หรือผูท่ี้ครอบครองเลขตวันัน้ 
 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสัญลักษณ ์
เถกิง พฒัโนภาษ (2551) ศิลปินไทย และอาจารยป์ระจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แปลและขยายบทความ “Semiotics and visual representation” 
ของ (Brian Curtin, 2006) โดยใหค้วามหมายของสญัศาสตร ์ไวด้ังนี ้

1. สัญศาสตรนิ์ยามทั่วไป เป็นศาสตรท่ี์ว่าด้วยความหมาย เป็นการศึกษา “ส่ิง
แทนความ” (Representation prehend meanings) หรือกระบวนการท่ีเรา “ใหค้วามหมาย” แก่ส่ิง
ต่างๆ (attribute meanings) หากพิจารณาสัญศาสตรอ์ย่างสัมพันธ์กับภาพ (visual images) 
ออกไปถึงทัศนธรรม (visual culture) และวัตถุธรรม (material culture) กล่าวคือ สัญศาสตร์
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกบัระบบสญัลกัษณ ์(symbolism) 

2. สัญศาสตรนิ์ยามดว้ยศพัทท์างสัญศาสตร ์เป็นศาสตรท่ี์ศึกษา สัญญะ (sign) 
และการอา้งอิงความหมาย (signifying practices) สัญญะหมายถึง ส่ิงใดๆ (ค า/ภาพ/วัตถุ ฯลฯ) 
ท่ีอา้งอิงหมายถึงส่ิงอื่น สัญศาสตรศึ์กษาว่าการอา้งอิงความหมายท่ีปรากฏอยู่รอบๆ ตวัเราไดร้บั
ผลกระทบจากกรอบทางสงัคม (social convention) ท่ีฝังรากลึกอยู่แลว้ในสงัคม 

นิธี ศิริพัฒน์ (2553) อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจา้พระยา ได้ให้ความหมายของสัญลักษณ์วิทยา (Semiology) ตามแนวคิดของ Pierre 
Guiraud (2532) เป็นศาสตรท่ี์ศึกษาเกี่ยวกบัระบบของสญัลักษณ ์(Sign) ท่ีปรากฏอยู่ในความคิด
ของมนุษย ์ซึ่งหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่าง เช่น ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย เป็นตน้ โดยเสนอ
ระบบสญัลกัษณอ์อกเป็นตอนๆ ดงันี ้คือ 

1. โครงสรา้งทั่วๆ ไปเกี่ยวกบัธรรมชาติ รูปแบบ และหนา้ท่ีของสญัลกัษณ ์รวมทัง้
ลกัษณะของระบบการส่ือสาร  

2. สัญลักษณ์เชิงวิทยาศาสตร ์(เทคนิคและเหตุผล) แสดงให้เห็นประสบกรณ์
ดา้นวัตถุวิสัย คือ ส่ิงท่ีใชแ้ทนภาพในลักษณะต่างๆ ตวัอักษร ธง การควบคุม แนะน า ค าเตือน ค า
ชีแ้นะ การเปรียบเทียบส่วนคลา้ยคลึงกับสรรพส่ิงอื่นๆ ลักษณะของศาสตรต่์างๆ ท่ีเกี่ยวกับค า
ท านาย 
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3. สัญลักษณเ์ชิงสุนทรียภาพ มีลักษณะเป็นจินตภาพและการเปรียบเทียบ คือ
ศิลปะเป็นส่ิงท่ีแสดงหน้าท่ีแทนความเป็นจริงหรือจินตนาการ ธรรมชาติกับสังคม และส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม  

4. สัญลักษณเ์ชิงสังคม แสดงความสมัพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับมนษุยท่ี์มีบทบาท
ต่าง ๆ กนัในสงัคม จะสะทอ้นบทบาทดงักล่าวออกมา สญัลกัษณแ์สดงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั 
(Insignia) เช่นตราหรือเครื่องหมาย เครื่องแบบ ธง รูปเคารพ เครื่องประดบั การเสริมสวย ทรงผล 
ชื่อสกุล เครื่องประจ ารา้น เครื่องหมายการคา้ หรือยี่ห้อ สัญลักษณ์ท่ีแสดงลักษณะความสุภาพ 
เช่น น า้เสียง การทกัทาย การหมิ่นประมาท กิริยาท่าทาง โอกาสและสถานท่ี อาหารและส่ิงอื่น ๆ ท่ี
อยู่ในสงัคมนัน้  

Pierre Guiraud ไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างรหัสเชิงเหตุผลกับรหัส
เชิงสนุทรียภาพ เมื่อผ่านเขา้ไปในรูปแบบการส่ือสารแต่ละรูปแบบ จะเปล่ียนเป็นรหสัในแต่ละชนิด 
และความหมายท่ีปรากฏออกมาจะเป็น 2 อย่างคือ การตีความแบบตรงไปตรงมา และจะตอ้งให้
ความสนใจในข้อตกลงเชิงสังคม (Social Conventions) ซึ่งจะเกิดกับรหัสเชิงเหตุผล และการ
ตีความหมายทางออ้ม ซึ่งจะตอ้งยึดเอาประสบการณ ์(Participation) ของผูตี้ความเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
ในการตีความ  

กอ้งเกียรติ มหาอินทร ์(2012) อาจารยป์ระจ าคณะอตุสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบ
แฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดใ้หค้วามหมายเกี่ยวกับสัญญะ ในบทความ 
“สัญญะท่ีปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะทอ้นวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่” วารสารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ (สาขามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร)์ มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ  ว่า 
สญัญะคือ ส่ิงท่ีสรา้งขึน้มาแทนของจริงท่ีปรากฏ ทฤษฎีทางดา้นสญัญะวิทยาไดเ้ขา้มามีบทบาท
ในการตีความหมายทางความงามของศิลปะหลังสมัยใหม่ และเมื่อกล่าวถึงการมองคุณค่าหลัง
ความงามสิลปะสมัยใหม่ ส่ิงท่ีเรียกว่า สัญญะ (Sign) การตีความ (Hermeneutic) บริบท (Text) 
เวลา (Time) และพืน้ท่ี (Space) ได้เข้ามาแทนท่ีการถอดรหัสคุณค่าทางความงามแบบเดิมท่ีว่า
ดว้ยองคป์ระกอบทางศิลปะ เสน้ สี แสงเงา เป็นการตีความจากสญัลกัษณไ์ม่ว่าจะเป็น ภาษา รหัส 
เครื่องหมายสัญญาณ รวมทั้งการส่ือสารอื่นๆ อีกมากมายของมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับ
สัญลักษณ์หรือสัญญะวิทยา จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเขา้ใจต่อคุณค่าการส่ือสารเป็น
อย่างยิ่ง 
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สัญญะวิทยา (Semiology) เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการอธิบายต่อส่ิงท่ีเรียกว่าสัญญะ 
(Sign) คืออธิบายการเกิดขึน้ การพัฒนา การเปล่ียนแปลง รวมทั้งการเส่ือมโทรมตลอดจนการ
สญูเสียของสญัญะหน่ึงๆ ท่ีปรากฏออกมาอย่างมีระบบระเบียบ (กาญจนา แกว้เทพ, 2542) 

สัญญะเป็นส่ิงท่ีถูกสรา้งขึน้มาเพื่อให้มีความหมายแทนตัวจริงหรือของจริง ซึ่ง
ความหมายของสัญญะนัน้ขึน้กบัตวับท (Text) และบริบท (Context) ท่ีแวดลอ้มสัญญะนัน้ๆ จาก
แนวคิดเรื่องสัญญะวิทยา (Semiology) โดย Pierre Guiraud สรุปไดว้่า หนา้ท่ีของสัญลักษณคื์อ 
การส่ือความคิด เนือ้หา สาระท่ีปรากฏในส่ือนั้นผูร้บัสารเป็นผูตี้ความหมาย (Interpretation) หรือ
การถอดความ (Decoding) ซึ่งการรับรูใ้นสัญลักษณ์ท่ีปรากฎมากน้อยเพียงใดนั้นขึน้อยู่กับ
ประสบการณก์ารรบัรูข้องผูร้บัสารดว้ย 

CHAMP MFD (2019b) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ 28 รูปภาพเสริมดวง ฮวงจุ้ยกับ
ศาสตรก์ารตกแต่งภายในบา้น พรอ้มใหค้วามหมายของภาพ มีดงันี ้

1. ภาพไฉซิงเอีย้ หมายถึง เทพเจา้แห่งโชคลาภ ใหคุ้ณทางดา้นการเงินทอง และ
โชคลาภ 

2. ภาพปลาคราฟ หมายถึง ผลก าไรหรือประโยชน ์จึงเป็นสัญลักษณข์องความ
ปรารถนาท่ีจะไดผ้ลก าไรจากการท าธุรกิจ 

3. ภาพตน้ไผ่ เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความกา้วหนา้ ยืดหยุ่น มั่นคง ทนทาน อายยุืน 
4. ภาพเสือ เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ท่ีมีความแข็งแกร่ง และทรงอ านาจ เป็น

สญัลกัษณน์ าโชคท่ีช่วยเสริมธุรกิจใหม้ีความรุง่เรือง ประสบความส าเร็จลลุ่วง รวมทัง้ยงัส่งผลดีต่อ
การเจรจา 

5. ภาพนกยูง เป็นสญัลกัษณท่ี์มีพลงัอ านาจดา้นการเงิน ท าใหป้ระสบความโชค
ดี มีโชคลาภเขา้มาอย่างสม ่าเสมอ 

6. ภาพเรือส าเภา เป็นของมงคลท่ี ส่ือถึ ง การท ามาค้าขายและประสบ
ความส าเร็จ หากธุรกิจรา้นคา้ใดมี การติดภาพเรือส าเภาไวจ้ะท าใหก้ิจการราบรื่น ไม่มีอุปสรรค 
คา้ขายร ่ารวย 

7. ภาพตะกรา้ผลไม ้ช่วยเรื่องความอดุมสมบูรณข์องบา้น 
8. ภาพน า้ตก ทะเล ล าธาร แม่น า้ ส่ือความหมายในการเรียกโชคลาภเงินทอง 
9. ภาพรูปเงิน เป็นสญัลกัษณน์ าโชคใหเ้งินทองไหลมาเทมา รูปตราสกุลเงินต่างๆ 

นัน้ ยงัช่วยเสริมดวงใหม้ีความมั่งคั่งร  ่ารวย ถือเป็นการใชเ้งินเพื่อดึงดดูเงินเขา้มา 
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10. ภาพมา้ 8 ตวั เป็นสญัลักษณข์องความรวดเร็วว่องไว แข็งแรง ไม่หยุดอยู่กับ
ท่ี เกี่ยวกบัการเดินทาง การเล่ือนต าแหน่ง และสามารถเสริมความกา้วหนา้รุง่เรืองใหส้ าเร็จรวดเร็ว 
หรือเป็นโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ 

11. ภาพมังกร เหมาะมากส าหรบัการส่งเสริมธุรกิจการคา้ ใหรุ้่งเรืองโดยเฉพาะ
ส านกังานหรือรา้นคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 

12. ภาพดอกพีโอนี หมายถึง ความร ่ารวย มั่งคั่ง เกียรติยศและความงดงาม 
13. ภาพอฐู หมายถึง การมีเงินทอง หรือมีคนคอยช่วยเหลือเร่ืองเงินเสมอในยาม

คบัขนั ในทางการคา้หมายถึงการมีกระแสเงินทนุหมนุเวียนคล่องตวั 
14. ภาพฮกลกซิ่ว หมายถึง ความส าเร็จ ความมั่งคั่ง เจริญรุ่งเรือง มีความสุข 

อายยุืน และสขุภาพดี  
15. ภาพกิเลน ช่วยเสริมความเจริญรุง่เรือง และช่วยรกัษาสขุภาพใหแ้ข็งแรงได ้
16. ภาพปลามังกร เป็นตัวแทนในเรื่องของโชคลาภเงินทอง ความอุดมสมบูรณ ์

มีกินมีใช ้การงานเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่ง 
17. ภาพชา้ง แทนความมั่นคง 
18. ภาพสิงโต ส่งเสริมในเร่ืองอ านาจ วาสนา บารมี 
19. ภาพกวาง จะช่วยใหส้มหวังในส่ิงท่ีปรารถนาและเป็นสัญลักษณแ์ห่งความ

มั่งมีศรีสขุ 
20. ภาพป่ีเซี๊ยะ เชื่อกันว่าทรพัย์มีแต่เข้าไม่มีออก เก็บกักเงินทองไม่ให้รั่วไหล 

ขจดัส่ิงอปัมงคล 
21. ภาพนกกระเรียนคู่ หมายถึง คู่รกั ช่วยให้ความรกัมีความมั่นคง ราบรื่นไร้

อปุสรรค 
22. ภาพกวนอู หมายถึง ความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรูคุ้ณ ความจงรักภักดี 

ความกลา้หาญ และทรพัยส์มบติัเจริญรุง่เรือง นอกจากนีย้งัเชื่อว่าสามารถขจดัภตูผีปีศาจได้ 
23. ภาพต่ีจู่เอี๊ย เหมือนมีเทพเจา้คอยดแูล คุม้ครอง ท าใหม้ีแต่ความสุข และช่วย

เสริมโชคลาภและสิริมงคลในชีวิต 
24. ภาพเซียมซู เป็นส่ิงของมงคลศกัด์ิสิทธิ์ท่ีช่วยเสริมเร่ืองความมั่งคั่ง ร  ่ารวย 
25. ภาพโป้ยเซียน เชื่อกนัว่าเมื่อบูชารว่มกนัแลว้จะเกิดความเขม้แข็งและมั่นคง 

ประกอบดว้ย 1.ทิก๋วยลี ้เซียนแห่งยาและการรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บ, 2.ฮั่นเจงหลี เซียนแห่งโชคลาภ 
การบริหาร การปกครอง, 3.ล่ือทงบิน เซียนแห่งการรกัษาโรค, 4.เจียงกั๋วเลา้ เซียนแห่งความมั่นคง 
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อายยุืน สุขภาพดี, 5.น่าใชห้วั เซียนแห่งมวลบุปผาชาติและความอดุมสมบูรณ์, 6.นางฮ่งเซียนไกว 
เซียนแห่งความดีงาม ความซื่อสัตย์, 7.ฮั่นเซียงจือ้ เซียนพยากรณ์ ผูห้ยั่งรู ้และการดนตรี และ 8.
เช่าก๊กกู่ เซียนแห่งยศถาบรรดาศกัด์ิ  

26. ภาพกระต่าย หมายถึง ความรกัท่ีบริสุทธิ์ มีแต่ความอ่อนโยน ช่วยใหคู้่รกัใส่
ใจและดแูลซึ่งกนัและกนัเป็นอย่างดี 

27. ภาพเจา้แม่กวมอิม หรือพระโพธิสัตว ์ช่วยใหค้นพน้ทุกข ์ไดร้บัการคุม้ครอง
ใหเ้ป็นสขุ 

28. ภาพตน้ไม ้หมายถึง การเจริญเติบโต ความกา้วหนา้ ความมีชีวิตชีวา ความ
เจริญรุง่เรือง มีความรม่เย็น และโชคลาภ 

CHAMP MFD (2019a) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ 18 สัญลักษณ์แห่งความโชคดี 
เสริมดวง โชคลาภบารมี ของแต่ละประเทศ เพราะแต่ละชนชาติย่อมมีความเชื่อท่ีแตกต่างกันซึ่ง
ลว้นมีท่ีมาจากวัฒนธรรมและขนบจารีตทั้งสิน้ และในปัจจุบันในแต่ละประเทศก็ยังมีความเชื่อ
เร่ืองพวกนีอ้ยู่ มีดงันี ้

1. ม้าไม้ (Dala House) เป็นประเพณีการแกะสลักรูปป้ันม้าท่ีมีต้นก าเนิดจาก 
ประเทศสวีเดน ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นตวัแทนแห่งสติปัญญา ความซื่อสตัย ์และความแข็งแกรง่ 

2. ช้าง แสดงถึงความมีพลัง ความมั่นคง และความมีสติปัญญาในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอินเดีย 

3. แมวกวัก (Maneki-neko) เป็นรูปป้ันแมวตามความเชื่อของชาวญ่ีปุ่ นว่าจะน า
โชคลาภมาใหก้บัธุรกิจรา้นคา้ 

4. เกล็ดปลาคราฟ เชื่อว่าจะน าโชคมาให้ ในหลายประเทศ รวมทั้งสโลวาเกีย 
โปแลนด ์สาธารณรฐัเช็ก ออสเตรีย เยอรมนั และโครเอเชีย 

5. ลูกโอ๊ก ตามความเชื่อของชาว Norse folklore นั้นสามารถน าโชคมาให ้และ
ปัดเป่าอาการเจ็บป่วยต่างๆ 

6. เรือส าเภา เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ความสมปรารถนา และ
ความส าเร็จ ตามความเชื่อของชาวจีน 

7. หนา้กากทมูิ (Tumi) ตามความเชื่อทอ้งถิ่นชาวเปรู เป็นสญัลกัษณแ์ห่งโชคดี 
8. หม ูในประเทศเยอรมนั เป็นสญัลกัษณข์องความมั่งคั่ง 
9. นกยงู สญัลักษณแ์ห่งความสง่างาม ตวัแทนแห่งความมงคล ส าหรบัชาวฮินด ู

นกยงูเป็นสตัวศ์กัด์ิสิทธิ์ เป็นสญัลกัษณแ์ห่งความโชคดี ความสงูส่ง และความรกั 
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10. ตน้ไพ่น าโชค ความเชื่อดัง้เดิมจากประเทศจีน สามารถน าความมั่งคั่งมาให้ 
11. ตุ๊กตากังวล ความเชื่อของชาวกัวเตมาลา เป็นท่ีระบายความกังวล ความไม่

สบายใจ 
12. แมลงปีกแข็ง (Scarabs) ดว้งมลู เกี่ยวขอ้งกบัการเคล่ือนไหวของดวงอาทิตย ์

และเชื่อมโยงกบัพระเจา้ Khepri ชาวอียิปตโ์บราณเชื่อกนัว่าเกี่ยวขอ้งกบัความโชคดี มนักลายเป็น
เครื่องรางส าหรบัการฟ้ืนฟู การเปล่ียนแปลง และป้องกนัจากความชั่วรา้ย 

13. ดอกพีโอนี ความหมายคือความร ่ารวย ความมั่งคั่ ง เกียรติยศ และความ
งดงามในวฒันธรรมชาวจีน 

14. เครื่องราง Nazar ท ามาจากกระจกสีฟ้า ขาว น ้าเงินและด า เพื่อสะท้อน
ความชั่วรา้ยตามความเชื่อของประเทศตุรกี อามาเนีย โรมาเนีย อัลบาเนีย อัฟกานิสถาน และ
อิหรา่น 

15. หัตถข์องพระเจา้ (Hamsa hand) มีรากฐานมาจากศาสนายูดาย เชื่อกันว่า
มันสามารถปัดเป่าความโชครา้ยและหายนะอื่นๆ ได้ ตามความเชื่อของประเทศอิสราเอลและ
ประเทศแถบอาหรบั 

16. เครื่องจับความฝัน โดยชาวอเมริกันพืน้เมืองเชื่อว่าช่วยดักฝันดี ไล่ฝันรา้ย
ออกไป 

17. ปลาโลมา เป็นสัญลักษณ์แห่งการป้องกัน ตามความเชื่อของชาวโรม ใน
ประเทศอิตาลี 

18. นกกะเรียน โดยเฉพาะประเทศจีนและญ่ีปุ่ น มองว่าเป็นสัตวเ์สริมสิริมงคล 
ซึ่งส่งผลใหม้นษุยม์ีชีวิตยืนยาว 

พี่น า้ผึง้ (2562) ไดเ้ขียนบทความรวมรวมสัญลักษณ์แห่งความโชคดี 10 อย่างจาก
วฒันธรรมอื่นๆ ทั่วทกุมมุโลก โดยมีเครื่องรางและสัญลักษณท่ี์เชื่อว่าจะท าใหต้ัวเองโชคดี ทัง้ส่ิงท่ี
เป็นธรรมชาติ สัตว ์แมลง หรือแมก้ระทั่งวัตถุกับตัวเลข มีดงันี ้

1. ลูกโอก้ หรือ เอคอรน์ และตน้โอก้ เป็นสัญลักษณแ์ห่งความโชคดี สุขภาพท่ีดี 
ความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ และความเจริญรุง่เรือง 

2. จิง้หรีด สญัลกัษณแ์ห่งความโชคดี ปัดเป่าส่ิงชั่วรา้ย 
3. เต่าทอง สญัลกัษณแ์ห่งความโชคดีและความเจริญรุง่เรือง  
4. เกล็ดปลาคารฟ์ สญัลกัษณแ์ห่งความโชคดีแบบพิเศษๆ 
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5. หมู สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง ความโชคดี ความเจริญ ความอุดมสมบูรณ ์
ความร ่ารวย หรือใชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ทนความซื่อสตัย ์ความอดทน ความคิดริเริ่มและความขยนั ได้
อีกดว้ย 

6. ชา้ง สัญลักษณ์ของภูมิปัญญา ความมั่นคง ความโชคดี พลังเงียบ พลังแห่ง
ความงาม ความงามสง่า ความสมบูรณ ์ความเมตตา ความเฉลียวฉลาด และความแข็งแกร่ง ท า
ใหป้ระสบความส าเร็จทัง้เร่ืองงานและความรกั 

7. คา้งคาว สัญลักษณ์แห่งความสุขและโชคดี ในวัฒนธรรมจีนเป็นตัวแทนของ
พร 5 ประการ คือ สุขภาพ อายยุืน คุณธรรมความรกั ความเจริญรุง่เรือง และความตายอย่างสงบ
สขุ 

8. ใบโคลเวอร ์4 กลีบ สญัลกัษณแ์ห่งความโชคดี จ านวนแฉกของใบโคลเวอรจ์ะ
บอกถึง ความศรทัธา ความหวงั ความโชคดี และความรกั ตามล าดบั 

9. แมวกวัก สัญลกัษณ์แห่งการน าพาความเจริญ ความส าเร็จ และโชคลาภเขา้
มาสู่ธุรกิจ 

10. เลข 7 ในศาสนาคริสต ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี แทนของขวัญ
จากเทพเจา้ 7 อย่าง คือ ภูมิปัญญา ความเขา้ใจ เกียรติยศ ความสง่า ค าอวยพร ความแข็งแกร่ง 
และความเป็นพระเจา้ 

SIAM CENTER (2019) ไดเ้ขียนบทความรวบรวมสัญลกัษณแ์ห่งความรกัระดับโลก
เอาไวใ้นวนัวาเลนไทนม์ีมองปราดเดียวแลว้รูเ้ลยว่าคือตวัแทนแห่งความรกั มีดงันี ้

1. รูปหวัใจ ใชแ้ทนความรกั ความศกัด์ิสิทธิ์ และความเป็นหน่ึงเดียว 
2. ดอกกุหลาบ แทนเทพีแห่งความรกั คือเทพวีนัส โดยสีแดงหรือสีชมพูแทนรกัโร

แมนติก สีเหลืองแทนรกัแบบมิตรภาพ สีม่วงแทนรกัแรกพบ 
3. กามเทพ (คิวปิด) คือบุตรของเทพวีนสั เป็นเทพแห่งความรกั  
4. แอปเปิล ใช้ขอความรัก รวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตคู่ท่ีมีความสุข มีลูก

มากมาย 
5. ช๊อกโกแลต ตวัแทนของความรกั ความหลงใหล และความห่วงใย 
6. แหวนเพชร สญัลกัษณข์องความรกันิรนัดร ์
7. เพนกวินเจนต ูสญัลกัษณข์องความส่ือสตัย ์ครองคู่ไปตลอดชีวิต 
8. อินฟินิตี ้สัญลักษณ์ของความไม่มีท่ีสิน้สุด ไม่มีขอบเขต เปรียบเสมือนความ

รกัท่ีเป็นนิรนัดร ์



  51 

ณัฐพล เดชขจร (2556) กล่าวถึง สัญลักษณ์ศักด์ิสิทธิ์ พบเห็นได้บ่อยจากอักขระ
ภาษาโบราณ มาพรอ้มกบัความลีล้ับ ไสยศาสตร ์และเวทมนตรค์าถา หน่ึงในนั้นคือ อกัษรรูน ซึ่งมี
ตน้ก าเนิดในดินแดนทวีปยุโรปสมัยโบราณเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปี เชื่อกันว่าอักษรรูนนั้นมี
พลงัอ านาจลึกลบัทางเวทมนตรซ์ุกซ่อนอยู่ 

อกัษรรูน หรือ อักษรรูนิก ในภาษาพืน้เมืองเรียกฟูทารก์ หมายถึงตวัอักษร ขอ้ความ 
หรือจารึก ในภาษาเยอรมันเก่าหมายถึง ประหลาดหรือความลับ อักษรนีม้ีความเกี่ยวขอ้งกับเวท
มนตร ์ทฤษฎีเกี่ยวกับจดุก าเนิดของอักษรรูน ไดแ้ก่ อกัษรนีถู้กออกแบบโดยอิสระ ไม่ขึน้กบัอักษร
อื่น การเขียนเร่ิมขึน้ในยุโรปใตแ้ละถกูน าไปทางเหนือโดยเผ่าเยอรมนั เป็นแบบใหอ้กัษรละตินและ
อกัษรอีทรสัคนั (วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2563) 

อกัษรรูนถือเป็นอักษรศักด์ิสิทธิ์ของกลุ่มชนชาติท่ีใชภ้าษากลุ่มเยอรมนั มีการน าชื่อ
เทพเจา้ต่างๆ มารวมเขา้กบัชื่ออกัษร ต่อมาไดแ้พรห่ลายเขา้ไปในสแกนดิเนเวีย มีการสลกัอกัษรรูน
ไวใ้นเหรียญกษาปณ ์โลงศพ หรือใชป้ระดบัตกแต่งสถานท่ี ในยคุนาซีมีการฟ้ืนฟูการใชอ้กัษรรูนอีก
ครัง้ แต่เมื่อนาซีหมดอ านาจก็เส่ือมความนิยมไป จนปัจจุบันการท านายดว้ยอักษรรูนเป็นท่ีนิยม
และน ากลับมาศึกษากนัอีกครัง้ มีการก าหนดวิธีท านายมากมาย เช่น การโยนกิ่งไมเ้พื่อใหเ้กิดเป็น
รูปอกัษรรูนหรือสุ่มหยิบกอ้นหินท่ีสลกัรูปอกัษรรูนไว ้

ตาราง 6 แสดงอกัษรรูน การออกเสียง ชื่อ และความหมาย 

อักษรรูน เสียง ชื่อ ความหมาย ความหมายในการท านาย 

 

f เฟฮ ู ปศสุตัว ์ ความมั่งคั่งร  ่ารวย 

 

u อรุูศ กระทิงป่า พลงัอ านาจ 

 

þ ธูรีสศั ยกัษ์ อาณาเขต ขอบเขต 

 

a อนัสศุ เทพองคห์น่ึง การท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

r ไรโด ขี ่ การเดินทาง 

 

k คาวนนั ค าสาบาน ความตอ้งการไดร้บัและถ่ายทอดความรู ้

 

g เกโบ ของขวญั การใหแ้ละรบั 

 

w วนุโย ความสขุ รกัแท ้ข่าวดี ครอบครวัท่ีมีความสขุ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%C3%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_uruz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_thurisaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_ansuz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_raido.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_kauna.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_gebo.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_wunjo.svg
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ตาราง 6 (ต่อ) 

อักษรรูน เสียง ชื่อ ความหมาย ความหมายในการท านาย 

 h ฮอกลา ลกูเห็บ ความโง่เขลา หวาดกลวั ความประหลาด 

 n นาวดิศ ความทกุข ์ ความไม่มั่นใจในความปลอดภยั 

 i ไอสศั น า้แข็ง ความล่าชา้ 

 j เยรนั ปี การจบสิน้และการเกิดใหม่ 

 ï ( æ) เอวศั กา้มปสีูม่วง ความส าเร็จ ความเจริญกา้วหนา้ 

 p เพรโ์ธ ปริศนา ความลบั 

 z อลัจีศ กวางมสู การบ าบดัรกัษา การปกปอ้ง 

 s โสเวโล พระอาทิตย ์ ความรกั ความอบอุ่น ความปลอดภยั 

 t ไทวศั เทพทอร ์ การผกูมดัดว้ยค าสญัญา ค าสาบาน 

 

b เบอรค์านนั ไมเ้บิรช์ การก าเนิดใหม่ ข่าวดี 

 

e เอะวศั มา้ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี 

 

m มนันศั มนษุย ์ การคิด ความรอบคอบรดักุม 

 

l ลาวนศั พืชมีกล่ินหอม ความรกัท่ีเก็บซ่อนไวภ้ายใน 

 

ŋ 

อิงวศั ผูช้าย สขุภาพ กินดีอยู่ดี ชื่อเสียงโด่งดงั 

 

o โอธาลา แผ่นดิน การบูชา เหตกุารณท่ี์ขึน้กบัเวลา 

 

d ดากศั วนั ความสขุ ความรุง่เรือง 

 
ดงันั้นผูว้ิจัยจึงไดใ้หค้วามหมายของสญัศาสตรว์่า ส่ิงท่ีถกูสรา้งหรือถกูก าหนดขึน้มา 

โดยมนุษยห์รือธรรมชาติ ไดแ้ก่ สัตว ์ธรรมชาติ ส่ิงของเครื่องใช ้ความเชื่อ ค่านิยม อักษร เป็นตน้ 
เพื่อน าเข้ามาตีความให้มีความหมายแทนบางส่ิงบางอย่าง หรือแทนตัวบริบท บทบาท หรือ
ช่วงเวลาท่ีเกิดขึน้ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มพืน้ท่ีนัน้ๆ  
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%8A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_haglaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Rune-H%C3%A6gl.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_naudiz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_isaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_jeran.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_iwaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_pertho.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_algiz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_sowilo.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_sowilo_variant.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_tiwaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_berkanan.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_ehwaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_mannaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_laukaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_ingwaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Rune-Ing.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_ingwaz_variant.png
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_othalan.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_dagaz.svg
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2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองประดับ 
วฒันะ จูฑะวิภาต (2545) ศาสตราจารยก์ิตติคุณ ประจ าจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ไดก้ล่าวหลกัการออกแบบเครื่องประดบัไวม้ี 3 ประการดว้ยกนัคือ 
1. ความเป็นหน่วยเดียวกัน ตอ้งค านึงถึงภาพรวมของงานออกแบบเป็นกลุ่มกอ้น 

มองทุก อย่างให้สัมพันธ์กันหมด แล้วจึงค่อยพิจารณาส่วนย่อย ส่วนประกอบต่าง ๆ จะต้อง
สมัพนัธแ์ละสอดรบักนัเพื่อแสดงความเป็นหน่วยเดียวกนัแลว้งานจะดมูีพลงั 

2. ความเป็นสมดุล เป็นหลักการพืน้ฐานของการออกแบบโดยทั่วไป ความงาม
ของ เครื่องประดับอยู่ท่ีความพอดี ไม่มากหรือไม่นอ้ยเกินไป เป็นความรูสึ้กท่ีด าเนินไปควบคู่กับ
ความสมดลุ อ านาจ หลกัการความสมดลุทัง้แบบเท่ากนัและไม่เท่ากนัน ามาใชใ้นการออกแบบเพื่อ
แก้ปัญหาด้านมุมมองและไม่รูสึ้กผิดสัดส่วน ผิดมาตรฐาน ด้วยการใชสี้ ผิว หรือดว้ยแสงเงาของ
วสัดท่ีุใชท้ าเครื่องประดบั 

3. ความสัมพันธ์ทางศิลป์หมายถึงองค์ประกอบท่ีต้องแสดงความเป็นจุดเด่น
เพียงหน่ึง เดียวและไม่ควรลืมส่วนประกอบท่ีจะสรา้งความน าสนใจอื่นประกอบ เช่น ลวดลายหรือ
ความแตกต่างของพืน้ผิว นอกจากนีย้ังมีระยะความถี่ห่างในตวัเองของช่องไฟ จงัหวะในตัวชิน้งาน
ก็มีความส าคัญไม่นอ้ย หลักการเรื่องความแตกต่างและความกลมกลืน เป็นอีกส่ิงท่ีใหค้วามรูสึ้ก
เพื่อดึงดดูความสนใจและสรา้งความประทบัใจ 

ส่วนประกอบของการออกแบบเคร่ืองประดับ 
1. เสน้ (Line) เป็นพืน้ฐานของโครงสรา้งทุกส่ิง เสน้แสดงความรูสึ้กไดท้ัง้ดว้ยตัว

มันเองจาก คุณสมบัติลักษณะและทิศทางของเส้น และด้วยการสรา้งรูปทรงต่างๆ เส้นในการ
ออกแบบเครื่องประดับ หมายถึง เสน้ท่ีมีความกวา้ง ความยาว ความหนา ซึ่งมองเห็นไดด้ว้ยตา 
และมีพืน้ท่ี เสน้มีหลายลกัษณะ แต่ละลกัษณะจะใหอ้ิทธิผลดา้นความรูสึ้กท่ีแตกต่างกนั 

2. รูปทรงและท่ีว่าง (From & Space) รูปทรงท่ีใชใ้นงานออกแบบเครื่องประดับ 
มีทัง้รูปทรงท่ีเลียนแบบธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต และรูปทรงท่ีนกัออกแบบสรา้งสรรคข์ึน้เอง การ
ออกแบบเครื่องประดับ เนน้การเลียนแบบหรือลดตดัทอนใหง้่ายขึน้ เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบ 
โดยค านึงถึงวสัดท่ีุจะน ามาใช ้ใหม้ีความสมัพนัธก์บัการออกแบบใหม้ากท่ีสดุ 

3. โครงสร้างรูปทรงของงาน ท่ีรวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก จะเป็ น
โครงสรา้งท่ีก่อรูปขึน้ดว้ยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยก็ได ้

3.1. ส่ิงท่ีมีความหนาแน่นทึบแบบ 3 มิติ 
3.2. ส่ิงท่ีมีรูปนอกแน่นอนมีความหมาย 
3.3. ส่ิงท่ีมีโครงสรา้ง มีความหมาย มีเอกภาพในตวั 



  54 

4. ระวางหรือท่ีว่าง (Space) เป็นทัศนธาตุท่ีมองไม่เห็น จะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อ
มีทศันธาต ุอื่นมาก าหนดรูปรา่ง หรือมาก็ใหเ้กิดปฏิกิริยาขึน้ ท่ีว่างหมายถึง พืน้ท่ีว่างซึ่งสมัพนัธก์ัน
รูปรา่งและรูปทรง 

5. สี (Color) โดยทั่วไปสีจะสรา้งความประทับใจใหก้ับผูพ้บเห็นไดม้ากพอๆ กับ
รูปแบบ และเนือ้วัสดุและความละเอียดประณีต การใชสี้ในการท าเครื่องประดับเป็นสีจากวัตถุท่ี
เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ผูอ้อกแบบควรมีความรูเ้กี่ยวกบัเร่ืองสี ค าของสี การใชสี้กลมกลืนและตัด
กนัความรูสึ้กท่ีมีต่อสี ประโยชนข์องการใชสี้ในการออกแบบ สีท่ีใชใ้นเครื่องประดบัจะเป็นสีจากหิน 
เพชร พลอย โลหะ และวสัดปุระเภทต่างๆ 

6. การสรา้งความสมดุลดุลยภาพ (Balance) หมายถึง การจัดองคป์ระกอบให้
สัมพันธ์กัน มีน า้หนักและความกลมกลืนไปด้วยกัน มี 2 ลักษณะคือ สมดุลแบบซา้ยขวาเท่ากัน 
(Symmetry) และสมดุลแบบซา้ยขวาไม่เท่ากนั (Asymmetry) การออกแบบเครื่องประดับสามารถ
สรา้งความสมดลุดว้ยรูปทรง สี ลกัษณะผิว 

7. การเลือกลักษณะพื ้นผิว (Texture) คือ ส่ิงท่ีมองเห็นได้รอบๆ รูปทรง หรือ
รูปรา่ง ท่ีมี ลักษณะขรุขระ เป็นมนั หยาบ ดา้น โปร่งใส ลกัษณะผิวมีความส าคญัต่อการออกแบบ
รูปทรง เพื่ อสร้างความกลมกลืน และจังหวะให้กับงานออกแบบการใช้พื ้นผิวต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและวัสดุ พืน้ผิวลักษณะต่างๆ สามารถสรา้งอารมณแ์ละการ
รบัรูไ้ด ้

Hohkraut Uros (2010) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับไว้ใน 
Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium 
ว่าการท าเครื่องประดบัแมจ้ะมีมายาวนาน แต่ก็ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมากนัก เทคโนโลยี 3 มิติช่วย
ใหเ้กิดขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการในดา้นการออกแบบ การพัฒนา และการน าเครื่องประดับมาใช้
จริง ดว้ยความช่วยเหลือของการปรบัเปล่ียนเชิงโตต้อบเราจดัการเพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนา 
เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองและใชก้ารควบคุมกระบวนการพัฒนาท่ีง่ายและทั่วถึง 
ทัง้หมดนีท้ าใหเ้ราท างานไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การแสดงภาพช่วยใหส่ื้อสารกบัลกูคา้
ผูม้ีโอกาสเป็นลูกคา้ไดง้่ายขึน้และดีขึน้และเพิ่มคณุค่าใหก้ับวิธีการโฆษณาหรือแบรนดข์องตัวเอง 
การมีส่วนร่วมท่ีส าคัญท่ีสุดคือความเป็นไปไดใ้นการพฒันา และการผลิตขั้นสุดทา้ยของรูปแบบท่ี
มีความซบัซอ้นสงูบนพืน้ฐานของเศษส่วนรูปแบบทางเรขาคณิตและอลักอริทึมทางคณิตศาสตรซ์ึ่ง
จนถึงการมาถึงของเครื่องพิมพ ์3 มิติ เป็นไปไม่ไดท่ี้จะน าเสนอในรูปแบบทางกายภาพ โดยมีขอ้ดี
ต่อการผลิตเครื่องประดบัในแต่ละดา้นดงันี ้
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1. Jewelry ช่างทองเป็นผูเ้ชี่ยวชาญท่ีแทจ้ริงและสามารถผลิตผลิตภัณฑท่ี์ยอด
เยี่ยมได ้อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีการสะสมความรูม้ากมายเน่ืองจากขอ้จ ากัดทางเทคโนโลยี แต่ก็ไม่
สามารถสรา้งรูปทรงเรขาคณิตท่ีซบัซอ้นซับซอ้นบางอย่าง การท าซ า้ได ้แมว้่าพวกเขาจะสามารถ
ใชรู้ปแบบดังกล่าวไดใ้นระดับของตน้แบบ แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการใชแ้ม่พิมพ์ยางแบบดัง้เดิม
เพียงอย่างเดียวเน่ืองจากไม่สามารถตดัโมเดลขีผึ้ง้ออกจากยางได้ 

2. Idea development คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศก าลังเปล่ียน
กระบวนทัศนท์างสังคม อาชีพช่างทองจึงมีโอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาท่ี
เทคโนโลยีก าลังไดร้ับการพัฒนา และลงทุนในฐานะผู้ท่ีชื่นชอบเทคโนโลยี 3 มิติ ดังนั้นจึงเป็นท่ี
น่ายินดีอย่างยิ่งท่ีนกัออกแบบจะด าเนินการในการสรา้งแบบจ าลองหรือการสรา้งดว้ยคอมพิวเตอร ์
3 มิติ และน าการออกแบบไปสู่ขั้นตอนท่ีทุกคนได้รับผลลัพธ์ตามท่ีพูดคุย (นักออกแบบ นัก
เทคโนโลยี ช่างทอง และผูบ้ริหาร) ในขั้นตอนนีเ้ราสามารถพูดถึงประโยชนข์องการส่ือสารภายใน
ทีม เมื่อพิจารณาจากโมเดลเสมือนจริง คุณสามารถประมาณผลิตภณัฑข์ั้นสดุทา้ยไดง้่ายขึน้ นัก
เทคโนโลยีสามารถทดลองใช้พารามิเตอรท่ี์จ าเป็นของการด าเนินการ การป้ันการประกอบและ
รายละเอียดอื่นๆ จากขอ้มูลน า้หนักและตน้ทุนในการผลิต การตดัสินใจเกี่ยวกับราคาสามารถท า
ไดโ้ดยฝ่ายบริหาร ตลอดกระบวนการนีส้ามารถลดต้นทุนปรบัปรุงคุณภาพ และลดเวลาในการ
พฒันาลงอย่างมากไม่ว่าจะพฒันาสินคา้แต่ละรายการหรือทัง้ชดุ 

3. Parametrics ความแม่ นย าของเทค โน โลยี  3D นั้ น  สามารถควบคุม
รายละเอียดได้อย่างแม่นย ากว่าท่ีเคยท าได้ด้วยเทคนิคดั้งเดิม ดังนั้ นเราจึงสามารถบรรลุ
รายละเอียดท่ีดีขึน้และแม่นย ายิ่งขึน้ พืน้ผิวท่ีถูกดึงใหเ้ท่ากันมากขึน้ และความหนาสม ่าเสมอ ซึ่ง
จะช่วยใหก้ระบวนการหล่อตัวเรือนท่ีง่ายขึน้และดีขึน้ ชิน้ส่วนแบบแยกส่วนท่ีสอดคลอ้งกัน ซึ่งใน
ท่ีสดุก็สามารถประกอบเขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างง่ายดาย 

4. Communicating through visualization ตั ว เ ลื อ ก ใน ก า รแ สด งภ าพ มี
ประโยชนม์ากมาย โดยอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ๆ พวกเขาเริ่มใช้การแสดงภาพเพื่อ
การน าเสนอท่ีดีขึน้ ดงันั้นจึงส่ือสารกบัลูกคา้ไดดี้ขึน้ นอกจากนีเ้รายงัใชม้นัโดยท่ีเราก าหนดวัสด ุสี 
พืน้ผิว การสะทอ้นแสง และความคลา้ยคลึงกัน แลว้ท าการ Rendering ในการแสดงผลผลิตภณัฑ์
ขัน้สดุทา้ย (การท าภาพเสมือนจริง) 

5. New forms เทคโนโลยีท่ีมาพร้อมกับความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปทรง
เรขาคณิตใหม่ท่ีซบัซอ้น รูปแบบทางคณิตศาสตร ์หรือรูปแบบอินทรียอ์ื่นๆ ดว้ยเทคนิคเหล่านีท้ าให้
ผลิตภณัฑม์ีความน่าสนใจและละเอียดอ่อนมากขึน้เร่ือยๆ 



  56 

6. 3D Printing ขั้นสูงสุดเท่านัน้ของการออกแบบดว้ยเทคโนโลยี 3 มิติ การพิมพ์
สามารถใช้ในการทดสอบต่างๆ เช่นการวัด การรบัรู ้รูปแบบ และการด าเนินการ นักเทคโนโลยี
สามารถตรวจสอบรายละเอียดท่ีเป็นปัญหาได้ ลูกค้าจะได้รับความรู้ สึกท่ีดียิ่งขึน้เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑข์ัน้สดุทา้ย ผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปโดยทั่วไปท าจากโลหะมีค่าเช่น ทอง เงิน และทองค าขาว 
พืน้ผิวท่ีผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยี 3D Printing มกัจะไม่เรียบเนียนและจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการขดัขั้น
สดุทา้ย ขั้นตอนนีค่้อนขา้งซบัซอ้นและตอ้งใชเ้วลามากพอสมควร อย่างไรก็ตามขอ้ไดเ้ปรียบท่ียอด
เยี่ยมคือการผลิตท่ีง่ายและดีขึน้ และในการสรา้งแบบจ าลองท่ีมีจุดบอดและรูปทรงเรขาคณิตท่ี
ซบัซอ้นมาก ซึ่งท าใหเ้ราสามารถสรา้งรูปแบบใหม่ได้ 

พรพิมล พจนาพิมล, ดนุลดา จามจุรี, มนัส บุญประกอบ, และ วรรณรตัน์ ตัง้เจริญ 
(2016) อาจารย์ประจ าคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะ ได้ให้
ความหมายของการออกแบบ เป็นการสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่ ไดแ้ก่ แนวคิดใหม่ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ 
หรือเป็นการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมใหดี้ยิ่งขัน้ หรือเพื่อการแกปั้ญหาใหต้รงตามเป้าหมายท่ี
วางไวอ้ย่างเหมาะสมต่อตนเอง สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย 8 ขัน้ตอนคือ  

1. การก าหนดขอบเขตของปัญหา 
2. การคน้ควา้ขอ้มลู 
3. การวิเคราะหข์อ้มลู 
4. การสรา้งแนวความคิดหลกั 
5. การออกแบบรา่ง 
6. การคดัเลือกแบบ 
7. การพฒันาแบบ 
8. การประเมินผล 

ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ (2019) อาจารยป์ระจ าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์และศูนยว์ัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา ไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง
เครื่องประดบัเชิงสรา้งสรรค ์: รูปแบบ ความสวยงาม ในยคุเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ประวติัศาสตรแ์ละ
วิวฒันาการของเครื่องประดบัตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุัน ความส าคญัของเครื่องประดบัท่ีมีต่อเศรษฐกิจ
ไทยในฐานะสินค้า 1 ใน 10 ของการส่งออก การสรา้งสรรคเ์ครื่องประดับ กับวิถีชีวิตของผูค้นท่ี
แบ่งเป็น 3 ยุคคือ ยุคแห่งการเรียนรู ้ยุคแห่งการสวมใส่ ยุคแห่งการสรา้งสรรค ์โดยท่ียุคแห่งการ
เรียนรู ้มี การใชค้วามคิดสรา้งสรรค์กับงานเครื่องประดับอยู่ในระดับนอ้ย รูปแบบเครื่องประดับ
ส่วนใหญ่เป็นแบบโบราณ ยคุแห่งการสวมใส่ มีการใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์นระดบัมากขึน้ รูปแบบ



  57 

เครื่องประดับเร่ิมพัฒนาเป็นแบบสมัยใหม่ ส่วนยุคแห่งการสรา้งสรรค์นั้น เป็นยุคท่ีใช้ความคิด
สรา้งสรรค์พัฒนาถึงขั้นสูงสุด รูปแบบเครื่องประดับจึงเป็นรูปแบบร่วมสมัยและเป็นแนวศิลปะ 
รูปแบบ เครื่องประดบัเชิงสรา้งสรรค ์จ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ รูปแบบท่ีเกิดจากการใชว้สัด ุการใช้
เทคนิคการผลิต และการใชต้น้ทุนทาง วฒันธรรม เครื่องประดับเชิงสรา้งสรรคใ์นยุคของเศรษฐกิจ
สรา้งสรรคน์ัน้ อาจไม่ใช่ระดับเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีสงูมากนกั เพียงแต่สามารถแสดงออกถึง
ความคิด จินตนาการ ของผู้ออกแบบในเชิงสรา้งสรรคท่ี์เด่นชัด และสุดทา้ยคือเครื่องประดับเชิง
สรา้งสรรคใ์นบริบทสังคมไทยปัจจุบัน จะเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกับยุคดงักล่าวไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจาก
ผูค้นเร่ิมแสวงหาส่ิงใหม่ใหก้ับตนเองและไม่ยึดติดกับความคิดเดิม เครื่องประดับจึงมีทัง้รูปแบบท่ี
สามารถใชใ้นชีวิตประจ าวนัและเครื่องประดบัแนวศิลปะ (Jewelry Art) 

ดังนั้นผูว้ิจัยจึงไดน้ าแนวคิดการออกแบบแบบสรา้งสรรค ์โดยการคน้ควา้เก็บขอ้มูล 
วิเคราะห ์และออกแบบรา่ง เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องประดับเชิงสรา้งสรรค ์สวยงาม เหมาะแก่ผูส้วมใส่ ซึ่ง
ใช้กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิ วเตอร์ หรือ  CAD (computer aided design) ซึ่ งเป็น
เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องประดับท่ีได้รบัความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน น ามาใช้ในการ
ออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย โดยใชค้วามสัมพันธ์ของเสน้ รูปร่าง 
รูปทรง สี ท่ีว่าง พืน้ผิว และความสมดุลมาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ เพื่อให้ได้งานท่ีมีความ
สมมาตร แม่นย า ก่อนน ามาผลิตเป็นตวัตน้แบบ 
 

2.2.4 แนวคิดการผลิตเคร่ืองประดับ 
กระบวนการผลิตเครื่องประดับนีม้ีมากมายหลายวิธีขึน้อยู่กับลักษณะประเภทของ

ธุรกิจท่ีด าเนินการว่ามีขนาดเท่าใดในอุตสาหกรรม ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดการผลิตเครื่องประดับ
จากงานวิจยัของ อานนท ์กัน้เกษ (2556) มาเป็นแนวทางในการผลิตเครื่องประดบั มีดงันี ้

1. การขึ ้นต้นแบบ (Master piece) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญมาก เน่ืองจากเป็น 
ขั้นตอนท่ีน าไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ ถ้าหากรูปแบบผิดไปขั้นต่อไปก็จะเกิดปัญหาแบบต่อเน่ือง ดังนั้น 
ช่างในฝ่ายนีจ้ึงตอ้งมีความช านาญในการแกะสลกั และความละเอียดรอบคอบสงู 

2. การอดัแบบพิมพย์าง (Molding) แยกออกเป็นขัน้ตอนดงันี ้
2.1. การเตรียมแบบและการพิมพ์ยาง (Preparation of Model and Mold) 

คือการท าความสะอาดต้นแบบนจะต้องล้างด้วยคล่ืนอัลทราโซนิก (Ultrasonic) ผ่านไปใน
สารละลายแอมโมเนีย(Ammonia) ตน้แบบท่ีน ามาตอ้งสะอาดและแหง้จริงๆ จึงจะไดต้ัวตน้แบบท่ี
มีคณุภาพดี 
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2.2. การอัดแผ่นยาง (Vulcanization) คือ การน าตัวต้นแบบมาเข้าบล็อก
เหล็ก วางบนยางพาราธรรมชาติ (Gold label) แลว้วางทับอีกชั้นหน่ึง ลกัษณะคลา้ยแซนวิช ก่อน
น าไปอดัดว้ยความรอ้น หลงัจากนัน้จะน าพิมพย์างไปกรีดแบ่งครึง่น า Master Piece ออก 

2.3. การฉีดเทียน (Wax Injection) คือ การน าเทียนไปเค่ียวให้ละลายแล้ว
น ามากรองเพื่อกันเศษฝุ่ นผง และส่ิงแปลกปลอม จากนั้นน าเทียนเหลวท่ีไดไ้ปใส่เครื่อง Vacuum 
Wax Injection เป็นเครื่องฉีดเทียนระบบสุญญากาศเพื่อป้องกันมิให้เกิดฟองอากาศในตัวแบบ
เทียน เมื่อฉีดเทียน เขา้ไปแลว้ทิง้ไวส้ักครู่แลว้แกะออก น าไปตรวจความเรียบรอ้ยตกแต่ง แลว้จึง
น าไปติดตน้เทียน 

3. การหล่อปูนและการเผาไล่เทียน (Burn out) เป็นการหล่อปูนในขั้นช่วงแรก
เพื่อท าแม่พิมพป์ูน จากนัน้น าปนูเขา้เตาอบ (Furnace) ในอณุหภูมิท่ีก าหนดเพื่อไล่เทียนออกจาก
เป้าปูน พรอ้มทั้งท าหน้าท่ีให้เบ้าปูนแห้ง แล้วอบทิง้ไว้หน่ึงคืนเพื่อปรับอุณหภูมิภายในปูนให้มี
ความรอ้นระดบัเดีนวกนักบัโลหะหลอมเหลว 

4. การหล่อโลหะ (Casting) การน าแม่พิมพป์ูนไปท าการหล่อโลหะ การหล่อจะ
ใชเ้ครื่องหล่อระบบสุญญากาศ (Embedding Machines) หลักการท างานคือดูดสุญญากาศใน
ขณะท่ีปูนร้อนในระดับท่ีต้องการ และเทน ้าโลหะผสมท่ีหลอมแล้วลงในเบ้า และมีระบบ
สั่นสะเทือนเขา้รว่มดว้ยช่วยไล่ฟองอากาศใหอ้อกจากปูน กระบวนการทัง้หมดเกิดขึน้ ในสภาพไร้
อากาศโดยเครื่องดดูอากาศตลอดเวลา 

5. การแต่งตวัเรือน (Filing) งานหล่อท่ีผ่านการตรวจสอบมาแลว้ จะน ามาแต่งตัว
เรือนก่อน เป็นการแต่งแบบครา่ว ๆ เพื่อขดัเอาเหล่ียมมุมท่ีเกินออกมาเล็กนอ้ย ริว้รอยท่ีไม่ลึกมาก 
และรอยตดักา้นออกไป 

6. การเชื่อมประกอบชิน้งาน (Soldering assembly) เป็นการเชื่อมเพื่อประกอบ
ชิน้งานใหส้วยงาม หรือซ่อมแซมชิน้งาน เชื่อมดว้ยน า้ประสาน (Borax) ขั้นต่อไปคือน าชิน้งานไป
ต้มในกรด ในสารละลาย Sulfuric เจือจาง หรือสารส้ม เพื่อท าให้ผิวท่ีเป็นรอยไหม้ เขม่าควัน
หายไป 

7. การประดับอัญมณี หรือการฝังอัญมณี (Setting) มีหลากหลายวิธี ฉะนัน้ตอ้ง
มีการตรวจตวัเรือนส่วนท่ีจะฝังว่าเรียบรอ้ยหรือไม่ มีรูส าหรบัฝังพลอยครบหรือไม่ จากนัน้ดพูลอยท่ี
จะฝังว่าเหล่ียมสมบูรณแ์ละมีรอยแตกหรือไม่ก่อนน าไปฝังพลอย เตรียมการฝังโดยการน าชิน้งาน
ไปยึดติดไวท่ี้ครั่งใหแ้น่น พรอ้มท่ีจะฝัง การฝังอญัมณีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี ้
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7.1. การฝังอัญมณีในเนือ้โลหะ ไดแ้ก่ การฝังแบบหนามเตย ฝังหุม้ ฝังจิกไข่
ปลา ฝังล๊อก หรือฝังสอด ฝังเหยียบหนา้ ฝังหวัเรือ และฝังไรห้นาม 

7.2. การฝังอัญมณีในเทียน คือการฝังแบบใหม่ โดยการฝังอัญมณีลงใน
เทียนก่อนน าไปหล่อ  

7.3. เมื่อฝังเสร็จแลว้ น าชิน้งานไปถอดครั่งออกโดยลนกบัไฟใหค้รั่งอ่อน แกะ
ชิน้งานออกมา น าไปลา้งในทินเนอรแ์ละน า้ผสมผงซักฟอกและน า้เปล่าตามล าดับเพื่อก าจัดเศษ
ครั่ง 

8. การขดั (Polishing) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
8.1. การขัดชิ ้นงานด้วยเครื่องโม่ (Mechanic Polishing) หลังจากชิน้งาน

ผ่านการแต่งและตรวจสอบมาเรียบรอ้ยแลว้ ชิน้งานจะถูกขัดเพื่อลบรอยเส้นของกระดาษทราย
ออกโดยใชโ้ลหะเป็นตวัขดั ท าการขัดชิน้งานดว้ยเม็ดเซรามิคหรือเม็ดโลหะเป็นตวัช่วยขดัในน า้สบู่
ท่ีแกว่งไปมา เพื่อใชข้ดัลบรอยกระดาษทราย 

8.2. การขัดชิ ้นงานด้วยมื อ และล้างชิ ้น งาน (Manual Polishing and 
Cleaning) การขัดเงาดว้ยมือ คือการใชย้าขาว ยาแดง ขันชิน้งานผ่านผา้สักกะหลาดท่ีหมุนดว้ย
มอเตอร ์ขดัจนขึน้เงา แลว้ขจดัคราบด าๆ ของยาขาวหรือยาแดงติดอยู่ ดว้ยการลา้งน า้สบู่ภายใต้
เครื่องลา้ง อลัทราโซนิก (Ultrasonic Cleaning Machine) 

9. การชุบเคลือบผิวชิ ้นงาน (Plating) การชุบเคลือบผิวชิ ้นงานหลายประเภท
แลว้แต่ความตอ้งการของลกูคา้ เช่น การชบุเงิน ชบุทอง ชบุโรเดียม และชบุกนัหมอง เป็นตน้ 

10. การตรวจสอบคณุภาพชิน้งาน (Inspection) เป็นการตรวจสอบคณุภาพก่อน
การส่งมอบใหล้กูคา้ มีการตรวจในเร่ืองของขนาด ความเรียบรอ้ยของชิน้งาน ไม่มีรอยขนแมวบน
ผิวงาน เป็นตน้ 

จากแนวคิดการผลิตเครื่องประดบัท่ีไดง้านวิจยัของ อานนท ์กัน้เกษ (2556) นัน้ เป็น
กระบวนการผลิตเครื่องประดับท่ีส าคัญมาก ล าดับขั้นตอนในการผลิตท่ีได้จากโรงงานผลิต
เครื่องประดับจริง ท่ีกระท าอย่างนีซ้  า้ๆ จนเป็นระบบ เป็นขั้นตอนด าเนินการพืน้ฐานของการผลิต
เครื่องประดับ บางขัน้ตอนอาจมีตดัทิง้ ลดหรือขา้มขัน้ตอนไปขึน้อยู่กบัลกัษณะของชิน้งาน การลด
ตน้ทนุของชิน้งาน และการลดระยะเวลาในการผลิตได ้โดยท่ีคณุภาพของเครื่องประดบัยงัคงเดิม 
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2.2.5 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเคร่ืองประดับ 
ศูนย์ข้อมูลอัญมณี และเครื่องประดับ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และ

เครื่องประดบัแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) (2558) ไดว้ิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีปรบัเปลี่ยนไป
ตามเจนเนเรชั่น เพื่อใหผู้ป้ระกอบการท าความเขา้ใจอย่างถ่องแทถ้ึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละตลาด 
ไดด้งันี ้

1. Lost Generation เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2426-2443 ยุคแรกชองช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ซึ่งมีอายปุระมาณ 115-132 ปี 

2. Greatest Generation (G.I. Generation) เป็นกลุ่มคน ท่ี เกิดในช่วง พ .ศ. 
2444-2467 ซึ่งมีอายุประมาณ 91-114 ปี ช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เมื่อสงครามสงบลง เกิด
สภาพเศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลก พฤติกรรมของคนยุคนีม้ักจริงจังในการใชช้ีวิต มีความเป็นทางการ 
และมีความเห็นไปในทางเดียวกนั 

3. Silent Generation เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ.  2468-2488 ซึ่ งมีอายุ
ประมาณ 70-90 ปี เป็นช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 พอดี จากนั้นจึงเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจตกต ่า มีความ
เป็นอยู่ยากล าบาก พฤติกรรมของคนยคุนี ้มีความขยนัและจงรกัภกัดีต่อชาติ 

4. Baby Boomer (Gen-B) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2489-2507 ซึ่งมีอายุ
ประมาณ 51-69 ปี เป็นช่วงสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เมื่อสงครามสงบลง ประเทศชาติขาดแคลน
แรงงาน พฤติกรรมของคนรุ่นนีคื้อ ท างานหนักเพื่อสรา้งเนือ้สรา้งตัว มีความจงรกัภักดีต่อองคก์ร 
ขยัน อดออม เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีนักการตลาดสนใจ เน่ืองจากมีขนาดใหญ่ มีก าลังซือ้ และมี
ทศันคติท่ีดีต่อการซือ้สินคา้เพื่อตวัเองและคนใกลช้ิด 

5. Generation X (Extraordinary Generation) เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนท่ีเกิด
ในช่วง พ.ศ. 2508-2522 ซึ่งมีอายุประมาณ 36-50 ปี เศรษฐกิจในช่วงนีเ้ป็นช่วงขาขึน้ จึงเป็นยุง
แห่งความมั่งคง พฤติกรรมของคนในรุ่นนีจ้ะใชช้ีวิตอย่างสุขสบาย ไม่เป็นทางการ มีความยืดหยุ่น
ในการปรบัตวักบัวฒันธรรมท่ีเปลี่ยนไป ใหค้วามส าคญักบัความคิดสรา้งสรรค ์เปิดรบัเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั กลา้ใชจ้่ายฟุ่ มเฟือย มีเงินออม จึงมีศกัยภาพในการซือ้สงู 

6. Generation Y (Millennials) เป็นกลุ่มคนท่ีเกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2540 ซึ่งมี
อายุประมาณ 18-35 ปี ช่วงวัยรุ่นถึงวัยท างานตอนต้น เติบโตมาพรอ้มกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หรือเรียกว่า Digital native พฤติกรรมของคนกลุ่มนีม้ักถูกเลีย้งมาอย่างดี นิสัยชอบ
แสดงออก เป็นตัวของตัวเองสูง เป็นผูบ้ริโภคท่ีใจรอ้น นิยมสินค้าท่ีดึงดูดใจ เตะตา ดูดี และอิน  
เทรนด ์
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รสนิยมบริโภคเคร่ืองประดับของ 3 เจเนอเรชั่นหลัก 
วยัและไลฟ์สไตลข์องผูซ้ือ้เป็นส่วนก าหนดรสนิยมท่ีแตกต่างกบัไปในการเลือกซือ้

เครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์ ชนิดของอัญมณี วัตถุดิบท่ีใช้ จนถึงระดับราคา ทั้งนี ้
ผูป้ระกอบการจึงตอ้งวางแผนการตลาด กลยทุธ ์และการรบัรูแ้ก่ผูบ้ริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่นดงันี ้

1. Baby Boomer (Gen-B) เป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภ ค เข้า ข่ า ย ผู้ สู ง วั ย  นิ ยม
เครื่องประดบัท่ีหรูหรา สวมใส่สบาย ใส่ใจคณุภาพ และตอ้งสามารถสะสมมลูค่าในตวัเองได้ 

2. Generation X (Gen-X) เป็นช่วงวัยท่ีมีฐานะและหนา้ท่ีการงานมั่นคง จึง
เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการซือ้สงู กลา้ใชจ้่ายเพื่อส่ิงฟุ่ มเฟือยในชีวิต นิยมเครื่องประดับท่ีสะทอ้น
ความเป็นตวัตน แลดทูนัสมยั และเสริมบุคลิกภาพ 

3. Generation Y (Gen-Y) เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่นหรือ วัยท า งานตอนต้น  ซึ่ ง
เครื่องประดับไม่มีอิทธิผลต่อผู้บริโภคกลุ่มนีม้ากเท่ากับสินคา้ไอทีต่างๆ นับว่าเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จะตอ้งมันใจดว้ย ดีไซนโ์ดนๆ เครื่องประดับจะตอ้งมี
ดีไซนแ์นวเก๋ เท่ สวยงาม และราคาไม่สงู 

จากการก าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องประดับ ท าให้เห็นว่าช่วงอายุของ
ผู้บริโภคเป็นตัวก าหนดรสนิยมในการเลือกซื ้อ เครื่องประดับ  ดั งนั้นผู้วิจัยจึ งได้ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย หรือประชากรท่ีใช้ในการศึกษาจากลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเลือกซื ้อ
เครื่องประดบั โดยค านึงถึง ช่วงวยั อาชีพ รายได ้และรสนิยมในการเลือกใส่เครื่องประดบั  
 

2.2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเพิ่มมูลค่า 
Smart Trader Program (2559) จากกรมพัฒนาการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย ์

ไดน้ าเสนอแนวทางและเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบธุรกิจไทย และเสริมสรา้ง
ความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะน าไปสู่การยกระดับศักยภาพ และการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ใหก้บัประเทศ โดยใช ้2 กรอบความคิดในการพฒันามลูค่าเพิ่ม คือ 

1. Value proposition canvas หรือ “แม่แบบการเสนอคณุค่า” เป็นกรอบแนวคิด
ท่ีพัฒนาขึน้โดย Alexander Osterwalder ผู้คิดคน้ Business model canvas ซึ่งช่วยให้สามารถ
พัฒนาสินค้าหรือรูปแบบการใหบ้ริการในแนวทางท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการและโดนใจ
ลกูคา้ ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  

1.1. Customer segment เป็นการท าความรูจ้ักตัวลูกค้า หรือผู้ใช้บริการ 
ประกอบดว้ย 

1.1.1. Customer job ศึกษาความตอ้งการพืน้ฐานจากส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งท า 
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1.1.2. Pian ปัญหา ความกงัวลใจ หรือความยุ่งยากที่ลกูคา้ก าลงัเผชิญ 
1.1.3. Gain ความคาดหวังพิเศษ ท่ีเหนือความต้องการพื ้นฐานหรือ

ทางเลือกอื่นๆ 
1.2. Value proposition เป็นการวิเคราะหเ์กี่ยวกบัคุณสมบัติและคณุค่าของ

สินคา้หรือการบริการ ประกอบดว้ย 
1.2.1. Product or service คณุค่าสินคา้ หรือบริการน าเสนอใหแ้ก่ลกูคา้ 
1.2.2. Pain reliever ป้องกนั แกไ้ข หรือบรรเทาปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ 
1.2.3. Gain creator สรา้งความประทบัใจดว้ยส่ิงพิเศษ 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดง Value proposition canvas 

ท่ีมา: Smart Trader Program (2559) คู่มือพฒันามลูค่าเพิ่ม (Value Creation Handbook) 

1.2. Design thinking process หรือ  “กระบวนการคิด เชิ งออกแบบ ” ถู ก
พัฒนาขึน้โดย Hasso Plattner Institute of Design (D.School) แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด์ 
โดยการท าความเขา้ใจกบัปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้อย่างลึกซึง้ จากนัน้ระดมสมองสรา้ง
ไอเดีย สรา้งคุณค่าหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ เพื่อน าไปทดสอบ หรือทดลองกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
เป้าหมาย แล้วพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม ตอบโจทย์ และเป็นท่ี
ตอ้งการ มี 5 ขัน้ตอนคือ 

2.1. Empathize หรือ Data collection การท าความเขา้ใจ เก็บขอ้มลูลกูคา้. 
2.2. Define หรือ Identify insight การก าหนดโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ 

คดักรอง จากส่ิงท่ีลกูคา้ใหค้วามส าคญั. 
2.3. Ideate หรือ Generate idea การระดมความคิดสรา้งสรรค์ไอเดีย เพื่อ

ตอบโจทยล์กูคา้. 
2.4. Prototype หรือ Develop prototype การสรา้งตน้แบบใหเ้ห็นเป็นภาพ. 
2.5. Test หรือ Marketing testing การทดสอบตลาดเพื่อดผูลตอบรบัลกูคา้ 
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ภาพประกอบ 11 แสดงความสมัพนัธแ์ละความเชื่อมโยงของกรอบความคิด 
 Value proposition canvas และ Design thinking process 

ท่ีมา: Smart Trader Program (2559) คู่มือพฒันามลูค่าเพิ่ม (Value Creation Handbook) 

Frick และ Ali (2013) ไดเ้ขียนบทความเกี่ยวกับ Business model canvas as tool 
for SME ซึ่งได้น า Business model canvas (BMC) ของ Alexander Osterwalder มาวิเคราะห์
และอธิบายความหมาย การใชง้านส าหรบัผูป้ระกอบการขนาดย่อม (SMEs)  
 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงองคป์ระกอบของ Business model canvas 

ท่ีมา: Strategyzer (2020) 
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องคป์ระกอบของ Business model canvas ประกอบดว้ย 
1. Customer Segment กลุ่มลกูคา้ หมายถึง ใครคือลูกคา้ท่ีจะมาซือ้สินคา้ หรือ

บริการ 
2. Value Proposition คณุค่าท่ีมอบใหก้บัลกูคา้ หมายถึง คณุค่าอะไรท่ีลกูคา้จะ

ไดร้บั 
3. Channels ช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการ หมายถึง เราจะส่งผ่าน

คณุค่าใหก้บัลกูคา้อย่างไร 
3.1. Offline Marketing การตลาดแบบออฟไลน ์
3.2. Online Marketing การตลาดแบบออนไลน ์
3.3. Omni Channel Marketing การตลาดแบบผสม 

4. Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกค้า หมายถึง เราจะสร้าง
ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในรูปแบบใด 

4.1. Personal Assistance การใหค้วามช่วยเหลือส่วนบุคคล 
4.2. Self Service การบริการตนเอง 
4.3. Automate Service การบริการอตัโนมติั 
4.4. Community ความสมัพนัธใ์นรูปแบบชมุชน 
4.5. Co-creation ความสมัพนัธใ์นรูปแบบผูร้ว่มสรา้งสรรค ์

5. Revenue Streams ช่องทางการสรา้งรายได้ หมายถึง รายไดห้ลักของเรามา
จากไหน 

5.1. Asset Sale การขายสินคา้ 
5.2. Usage Fee การเก็บค่าบริการ 
5.3. Subscription Fees การเก็บค่าบริการต่อเน่ือง 
5.4. Renting การเก็บค่าเช่า 
5.5. Brokerage Fees การเก็บค่านายหนา้ 
5.6. Advertising การเก็บค่าโฆษณา 

6. Key Activities กิจกรรมหลักของธุรกิจ  หมายถึง เราต้องท ากิจกรรมอะไร
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ หรือบริการที่เราตัง้ไว ้

7. Key Resources ทรพัยากรหลกัของธุรกิจ หมายถึง เราใชท้รพัยากรอะไรบา้ง
ในการสรา้งธุรกิจของเรา 
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7.1. ทรพัยากรรูปธรรม เช่น เครื่องจกัร อปุกรณก์ารผลิต คนงาน 
7.2. ทรพัยากรนามธรรม เช่น แบรนดสิ์นคา้ ความรูค้วามสามารถ 
7.3. เงินทนุ  

8. Key Partners พนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจ หมายถึง มีใครช่วยเราท าธุรกิจ 
9. Cost Structure โครงสรา้งค่าใชจ้่าย หมายถึง มีค่าใชจ้่ายอะไรที่ตอ้งเสียไป 

9.1. Fixed Cost ตน้ทนุคงท่ี 
9.2. Variable Cost ตน้ทนุแปรผนั 
9.3. Economy of Scale ตน้ทนุผลิตมากแลว้ราคาถกูลง 
9.4. Economy of Scope ตน้ทนุซือ้รวมกนัแลว้ราคาถกูลง 

 
จากแนวคิดการเพิ่มมูลค่าผู้วิจัยได้น ากระบวนความคิดเชิงออกแบบมาเป็น

กระบวนการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย หรือประชากรท่ีก าหนด เพื่อมา
ออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์ไทยให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นการน าเสนอคุณค่าท่ีไดจ้ากการสวมใส่เครื่องประดับแหวนมงคล และพัฒนา
จนสรา้งเป็นตัวต้นแบบ ตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรใ์นแต่ละด้านท่ี
ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จ ดา้นการงาน ดา้นการเงิน และดา้นความรกั รวมทัง้น าแนวคิด
มาออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ตามรายละเอียดขอ้มลูพืน้ฐาน
องคป์ระกอบธุรกิจโดยวิเคราะหอ์อกเป็นส่วนๆ ในรูปแบบ Business model canvas 
 

2.2.7 แนวคิดการพัฒนาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโลกหลงัโควิด 
ฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค (2563) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไดค้าดการณส์ถานณ

กาณท์างเศรษฐกิจในปี 2563 ว่าชะลอตัวต ่ากว่าท่ีคาดและต ่ากว่าระดับศักยภาพ คือ ระดับอัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ณ ช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการใชท้รพัยากรและปัจจัยการผลิตอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยภาวะ “VUCA World” หรือภาวะความผนัผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน 
(Uncertainly) ความสลับซบัซอ้น (Complexity) ความคลมุเครือ (Ambiguity) ซึ่งส่งผลใหเ้กิดส่ิงท่ี
เราเรียกว่า ความเป็นปกติแบบใหม่ (The New Normal) 

ความพรอ้มของเศรษฐกิจไทย มีปัจจยัเสริม และปัจจยัฉดุรัง้ดงันี ้
1. การส่งออกสินคา้ เครื่องยนตห์ลกัท่ีขดัขอ้งกลบัมาเดินเครื่องใหม่อีกครัง้ โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนจากพัฒนาการของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรฐัฯ กับจีนไป
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ในทางท่ีดีขึน้ และวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส ์จากการเริ่มใช้ 5G ในหลายประเทศ แต่การส่งออกยัง
สญูเสียความสามารถในการแข่งขนักบัตลาดโลก 

2. การท่องเท่ียว เครื่องยนตเ์ล็กแต่เจอปัญหาใหญ่ จากการระบาดของโรคไวรสั
โควิด 19 ท่ีเหนือความคาดหมาย 

3.การลงทุนทัง้จากภาคเอกชนและภาครฐั เจออุปสรรคจาก พรบ. งบประมาณ
ล่าชา้ ส่งผลให้การลงทุนภาครฐัต้องเล่ือนออกไป และบั่นทอนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจท าให้
ภาคเอกชนชะลอการลงทนุ 

4. การบริโภคภาคเอกชน เครื่องยนตส์ าคัญแต่เปาะบาง ไดร้บัการสนับสนนุจาก
มาตรการภาครฐัอย่างต่อเน่ือง ในการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสัน้ 

5. อัตราเงินเฟ้อ ต ่ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมาย ตามแรงอปุสงคท่ี์ยงัคงอยู่
ในระดบัต ่า 

6. ปัจจัยเส่ียงท่ีตอ้งติดตามซึ่งอาจท าใหอ้ตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต ่ากว่า
คาด ไดแ้ก่ การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด 19, พฒันาการของภาวะการคา้และการลงทนุโลก
, ปัญหาสถาณภาพทางการเมือง และพฒันาการของตลาดแรงงานและรายไดค้รวัเรือน 

7. นโยบายการเงิน ผ่อนคลายแต่ไม่ผ่อนแรง ส่งผลให้อัตราการจ้างงานลดลง
และอปุสงคใ์นประเทศอ่อนแอลงอย่างชดัเจน 

8. แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มศักยภาพภาพ 
จ าเป็นต้องไดร้บัยาท่ีถูกโรคหรือการผ่าตัดเศรษฐกิจไทย โดยตอ้งไดร้บัความรว่มมือจากทุกภาค
ส่วน 

เสาวณี จันทะพงษ์ และ ทศพล ตอ้งทุ้ย (2563) เจา้หนา้ท่ีฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค 
และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามล าดับ ได้เขียนบทความ
เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิด 19 กล่าวคือ วิกฤตครัง้นีเ้ปรียบเสมือนสงครามท่ีมนุษย์
ต่อสูก้บัศตัรูท่ีมองไม่เห็น และไม่มีชาติไหนจะหนีจากสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจได ้แต่ขนาด
ของผลกระทบ และทิศทางการฟ้ืนฟูของแต่ละประเทศแตกต่างกนัขึน้กบั 4 ปัจจยัคือ 

1. ระยะเวลาการล๊อกดาวน์ ซึ่งขึน้การการแพร่ระบาด และความร่วมมือของ
ประชาชน 

2. ระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ คือ ประเทศท่ีเชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลก
หรือพึงพาการส่งออกและการท่องเท่ียวสงูจะไดร้บัผลกระทบที่สงูกว่า 
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3. พืน้ฐานโครงสรา้งเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจในหลายประเทศขยายตวัต ่ามานาน 
บางประเทศได้รับอิทธิผลจากสงครามการค้า บางประเทศมีปัญหาหนี้ท่วม ท าให้เศรษฐกิจ
เปรียบเสมือนผูป่้วยเรือ้รงัท่ีอาจจะฟ้ืนตวัไดช้า้กว่า 

4. มาตรการการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของรฐั ซึ่งถือได้ว่าเป็นยาแรงท่ีมีความจ าเป็น
เพื่อใหเ้ศรษฐกิจฟ้ืนตวั 

ท าใหม้ีความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกหลังโควิด 
19 สรุปไดเ้ป็น 5 รูปแบบดงันี ้

1. แบบ V-Shape “ลงเร็ว ฟ้ืนเร็ว” เศรษฐกิจโลกจะด่ิงต ่าสุดในไตรมาสท่ี  2 ท่ีมี
มาตรการล๊อกดาวนเ์ขม้ขน้ และเศรษฐกิจจะฟ้ืนตวัหลงัจากนัน้ 

2. แบบ ✓-Shape (Swoosh, Tick or italicized V-Shape) “ไถลลงเร็ว ค่อยๆ 
ฟ้ืนตัว” คลา้ยกับรูปแบบแรก โดยเศรษฐกิจไดร้บัผลกระทบรุนแรงไถลลงลึก อยู่ท่ีกน้เหวช่วงสัน้ๆ 
แลว้ค่อยๆ ฟ้ืนตัว ทยอยฟ้ืนตัวตามการทยอยผ่อนคลายมาตรการล๊อกดาวน ์แต่การคา้และการ
เดินทางระหว่างประเทศในช่วงแรกยงัท าไดจ้  ากดั 

3. แบบ  U-Shape “หดตัวนาน ฟ้ืนตัวช้า” คล้ายกับ รูปแบบ P-Shape แต่
แตกต่างกันตรงท่ีระยะเวลาของผลการทบท่ีอาจจะนานกว่า ท าใหใ้ชเ้วลาในการฟ้ืนตัวนานกว่า 
เพราะความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบ้ริโภคยังไม่กลับมาโดยง่าย ส่งผลใหเ้กิดการชะงักงันดา้น
อปุทาน เน่ืองจากก าลงัซือ้หายไปมาก 

4. แบบ  W-Shape “ฟ้ืนเร็ว แต่ดึงลงรอบสอง” จากความไม่แน่นอนของการ
ระบาดอาจท าให้ภาครฐักลับมาใช้มาตรการล๊อกดาวน์ ตัวแปรส าคัญท่ีท าให้เห็นการฟ้ืนตัวใน
รูปแบบนี ้คือ การผ่อนคลายมาตรการล๊อกดาวนเ์ร็วเกินไป ในขณะท่ีระบบป้องกนัทางสาธารณะ
สขุ และประชาชนยงัไม่พรอ้มปรบัเปลี่ยนเขา้สู่วิธีชีวิตใหม่ 

5. แบบ L-Shape “หดตวัยาวนาน ไรส้ัญญาณการฟ้ืนตวั” ซึ่งเกิดขึน้ในกรณีท่ีไม่
สามารถควบคมุการระบาดของโรคได ้
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ภาพประกอบ 13 แสดงรูปแบบการฟ้ืนตวัเศรษฐกิจโลกหลงัโควิด 19  

ท่ีมา : เสาวณี จนัทะพงษ์ และ ทศพล ตอ้งทุย้ (2563) BOT พระสยาม Magazine 

เศรษฐกิจและสังคมไทย คาดว่าจะฟ้ืนตัวแบบ ✓-Shape คือ เศรษฐกิจไถลลงเร็ว
และค่อยฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ตามทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก การฟ้ืนตัวจะขึ ้นกับ
ความสามารถในการปรบัตัวของประชาชน ธุรกิจ และภาครฐั ใหเ้ขา้กับฐานวิถีชีวิตใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจโลก โดยปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการฟ้ืนฟู คือ การควบคมุการแพร่
ระบาด การปรับโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ การปรับตัวของธุรกิจและแรงงาน และมาตรการการ
กระตุน้เศรษฐกิจของทางภาครฐั 

สมชนก ภาสกรจรัส (2563) อนุกรรมการด้านการตลาด ของสถาบันวิจัยและ
พฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาติ (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วงหลงัวิกฤติโอกาสเครื่องประดบั
ท่ีอยู่ในกลุ่มไฮเอนดแ์ละระดับล่างไปเลย น่าจะฟ้ืนตัวไดเ้ร็วกว่า เพราะผูบ้ริโภคมองความคุม้ค่า
ของเงิน ท่ีจ่ายไปมากกว่า เมื่ อ เทียบกับ เครื่องประดับ ท่ีอยู่ ในกลุ่มระดับกลาง คนท่ีซื ้อ
เครื่องประดับไฮเอนดจ์ะมองว่าส่ิงท่ีเขาซือ้สามารถตอบสนองวตัถปุระสงคไ์ดห้ลายอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อการลงทนุ หรือเพื่อตกแต่งร่างกายไปในตวั ส่วนเครื่องประดบัท่ีเป็นโลวเ์อนดน์ัน้ ก็จะไดร้บั
ผลกระทบนอ้ย โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะกลบัมาซือ้ก็นับว่ามีมากกว่าสินคา้ระดบักลาง เพราะดว้ยราคา
ท่ีไม่แพงประกอบกบัสามารถตอบสนองความตอ้งการทางอารมณไ์ดเ้ป็นอย่างดี 

ฐานเศรษฐกิจ (2563) ส านักข่าวหน่ึงในประเทศไทย ได้รายงานว่า น.ส. จีรนันท ์
หิริญญสมัฤทธ์ ผูอ้  านวยการส านักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ ้สาธารณรฐั
ประชาชนจีน หรือทูตพาณิชย์เซี่ยงไฮ้ เปิดเผยการค้าในจีนว่าเริ่มกลับมาเป็นปกติ ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2563 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในจีนเริ่มคล่ีคลาย 
ปัจจบุันธุรกิจจีนส่วนใหญ่ไดก้ลบัมาเปิดกิจการ รวมถึงบริษัทท่ีท าธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึน้ ท าให้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมแนวโน้ม
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ขยายตัวเพิ่มขึน้ โดยสินคา้ท่ีมีโอกาสขยายตวัสงูและไดร้บัความนิยมในตลาดจีนมาก คือ พลอยสี 
ทบัทิม ไพลิน เน่ืองจากมีคณุภาพ ความประณีต ความคงทน และมีเอกลักษณพ์ิเศษไม่เหมือนใคร 
และเครื่องประดับเงิน ท่ีก าลังได้รับความสนใจจากชาวจีนมากขึน้ โดยชาวจีนชอบดีไซน์ท่ีมี
ลวดลายทนัสมยั ราคาไม่แพง และนิยมซือ้ใหเ้ป็นของขวญั 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน ์(2563) ส านักข่าวหน่ึงในประเทศไทย ไดร้ายงานว่า น.ส. 
จิตติมา นาโคนม ผู้อ  านวยการส านักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เมืองเจนได ประเทศ
อินเดีย เปิดเผยถึงการสัมมนาออนไลน์จากผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการอินเดีย เพื่อ
หาทางออกใหก้ับอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 โดยทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื ้อขายอัญมณีและ
เครื่องประดับระหว่างกัน เพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมนีห้ยุดชะงัก และมีโอกาสท่ีจะฟ้ืนตัวกลับมาได ้
นาย Mithun Sancheti ประธานกรรมการบริหาร CaratLane.com กล่าวว่า ผู้บริโภคหันไปซื ้อ
เครื่องประดบัออนไลนก์นัมากขึน้ หากผูผ้ลิตของไทยและผูซ้ือ้ ผูน้  าเขา้ของอินเดียรว่มมือกนัในการ
ท าตลาดผ่านช่องทางออนไลน ์ก็สามารถท่ีจะพลิกสถานการณไ์ด ้และนาย Sanjay Kothari อดีต
ประธานสภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดีย (GJEPC) และประธานสภา
ทักษะฝีมือแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับแห่งอินเดีย (GJSCI) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียลดลง แต่การใช้
ช่องทางออนไลน ์จะช่วยพลิกฟ้ืนสถานการณ ์และท าใหม้ีการน าเขา้ส่งออกมากขึน้ 

จากแนวคิดในการพัฒนาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ผูว้ิจัยเห็นว่ามันเป็น
ประโยชนต่์ออตุสาหกรรมเครื่องประดบัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด
19 ท่ีเกิดขึน้จนถึง ณ ปัจจบุนั ท าใหอ้ตุสาหกรรมเครื่องประดับไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากมาตร
การณล๊์อคดาวน์ หรือปิดประเทศ ควบคุมการเดินทาง การจราจร เพื่อใหป้ระชากรทุกคนปฏิบัติ
มาตรการณข์องกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อยบัยงัการแพรร่ะบาดของโคโรน่าไวรสั หรือโควิด 19 โดย
การขอความรว่มมือจากทางภาครฐั และเอกชน ก าหนดนโยบายบงัคบัใชใ้หป้ระชาชนปรบัตวัเขา้
กับสังคม โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม  (Social distancing) ลดการพบปะผู้อื่น บ้างก็ให้มี
นโยบายท างานท่ีบ้าน (WFH : Work from home) จากสถานการณ์และการก าหนดนโยบาย
เหล่านีส่้งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวในการระบาดของไวรสั ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก 
ประชาชนลดการใชจ้่ายลง ลดภาระค่าใชจ้่าย ลดการสรา้งหนีสิ้น จนท าใหผู้ป้ระกอบการบา้งราย
ตอ้งหยดุกิจการ บา้งก็ขายกิจการ บา้งก็ลดจ านวนพนกังาน หรือมีนโยบายของทางบริษัทท่ีก าหนด
ออกมาปรบัใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ส่วนทางภาครัฐก็ส่งเสริม คัดสรรค์นโยบายเพื่อ
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กระตุ้นเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน ในแต่ละกระทรวงได้ออกโครงการมากมาย เพื่อส่งเสริม
อตุสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศ
เป็นอย่างมาก จึงเป็นอตุสาหกรรมท่ีตอ้งการการฟ้ืนฟูและการส่งเสริมอย่างมากเช่นกัน เน่ืองจาก
สินคา้เครื่องประดับเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสงู มีมลูค่ามาก จึงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณเ์รียกว่า
เขา้ขั้นวิกฤต บางบริษัทหา้งรา้นก็ปิดกิจการไป เน่ืองจากทนแรงผลกระทบไม่ไหว บางบริษัทหา้ง
รา้นท่ียังคงอยู่ได้ตอ้งการนโยบายการฟ้ืนฟูการสนับสนุนจากทางภาครฐัในทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ภาคประชาชนตอ้งกลบัมาสนบัสนนุ ฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจใหก้ลบัมาดีโดยเร็ว 

 
2.2.8 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการตลาดความเชื่อ 

อมรพงศ ์แสนสุข (2563) ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาระบบและบริหาร กองยทุธศาสตร์
และแผนงาน ได้อธิบาย ความเชื่อกับ(นัก)ธุรกิจ และธุรกิจ(ท่ีเกี่ยวกับ)ความเชื่อ ซึ่งดูละม้าย
คลา้ยกัน แต่ในความเป็นจริงแลว้มนัเป็นคนละเร่ืองกนั แต่มนัเชื่อมโยงกนัในลักษณะของ supply 
chain  

ส่วนท่ี 1 ความเชื่อกับธุรกิจ ส าหรบัคนไทย จีน พม่า ลาว และประเทศเพื่อนบา้นใน
ภมูิภาคเอเชียท่ีนบัถือศาสนาพทุธ พราหมณ ์ฮินด ูลว้นมีความศรทัธาตัง้มั่นในศาสนาของตนอย่าง
เหนียวแน่น ซึ่งอิทธิผลของความศรทัธา หรือความเชื่อนั้นก็ไดเ้ขา้มาหล่อหลอมรวมเป็นส่วนหน่ึง
ในวิถีชีวิตของตนโดยไม่รูต้ัว ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่าง ชั้นกลาง และชั้นสูง ไม่ว่าจะมีอาชีพการงาน
ระดับรากหญ้าไปจนถึงระดับชาติ ก็ลว้นมีความเชื่อเป็นส่ิงยึดมั่นอยู่ในสายเลือด โดยแบ่งความ
เชื่อออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งันี ้

1. พระพุทธรูป พระเครื่อง เทวรูป เครื่องรางของขลัง ซึ่งทัง้หมดนีเ้รียกว่า “วัตถุ
มงคล” ในรูปแบบวตัถุท่ีสามารถจับตอ้งได ้มีหลายขนาดตัง้แต่ขนาดจิ๋วจนไปถึงหนา้ตักหลายนิว้ 
โดยแต่ละศาสนา ลทัธิ และความเชื่อประจ าถิ่นของแต่ละคนก็จะมีวัตถุมงคลท่ีว่านั้นแตกต่างกัน
ไป เช่น พระสังกัจจายน์ พระสิวลี พระอุปคุต แม่นางกวัก กุมารทอง ปลัดขิก พญาเต่าเรือน 
ฮกลกซิ่ว เทพเจา้กวนอ ูเทพไฉ่ซิงเอี๊ย พระพรหม พระพิฆเนศ รวมทัง้ศาลพระภมูิ เป็นตน้ 

2. โหราศาสตร์ ดวงชะตา ตัวเลข ฮวงจุ้ย ความเชื่อ ท่ีความเป็นวิชาการ 
ตรรกศาสตร ์สถิติ และโหราศาสตร ์ซึ่งเป็นความเชื่อในรูปแบบท่ีไม่ใช่วัตถุ แต่เป็นการท าตาม
หลักการ (ท่ีตนเชื่อถือ) ว่าท าแลว้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าจะเป็นการดฮูวงจุย้ การตัง้ศาลพระ
ภมูิ สีฝาผนงัรา้น สีป้ายรา้น เลขมงคล  



  71 

ส่วนท่ี 2 ธุรกิจความเชื่อ นบัเป็นส่วนท่ีต่อจากส่วนแรก เพราะว่ามีความเชื่อกบัธุรกิจ 
จึงท าใหเ้กิดธุรกิจ(บน)ความเชื่อ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัธุรกิจในกลุ่มแรก ไดแ้ก่ ศนูย์
พระเครื่องท่ีใหเ้ช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆ ตัง้แต่ระดับแผงลอย (แผงจร) สนามพระ ตลาดพระ และ
ศนูยพ์ระเครื่องขนาดใหญ่ เป็นตน้ ท าใหธุ้รกิจเกี่ยวกบัพระเครื่อง หรือวตัถมุงคล เกิดเงินหมนุเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของไทยปีละหลักหมื่นล้านบาท เพราะปัจจุบันผู้นิยมชมชอบพระเครื่องวัตถุ
มงคลไดข้ยายไปทั่วโลก จนกลายเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัอย่างหน่ึงของไทย 

นอกจากธุรกิจจ าหน่ายสินคา้วัตถุมงคลแลว้ ธุรกิจท่ีใหบ้ริการบนความเชื่อก็รุ่งเรือง
ไม่แพก้นั เช่น หมอดู ซินแส อาจารยด์งั ผูม้ีวิชาอาคมขลังปลุกเสกวตัถมุงคล ผูส้รา้งวัตมุงคล หรือ
ผู้ท าพิ ธีกรรมด้านโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ต่างๆ รวมทั้ งผู้แทนจ าหน่ายหมายเลข
โทรศัพทเ์คล่ือนท่ีดว้ย สรุปไดว้่า นักธุรกิจท่ีมีความเชื่อ (กลุ่มแรก) หรือลูกคา้ คือ  Demand ส่วน
ผูท้  าธุรกิจบนความเชื่อ (กลุ่มสอง) หรือพ่อค้า คือ Supply ทั้งสองกลุ่มจึงมีความสัมพันธ์กันบน 
Supply chain ของธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับความเชื่อ และกลไกดา้นราคาของสินคา้ขึน้อยู่กับ “ความ
น่าเชื่อถือ” ของผูข้ายเป็นหลกั 

เดลินิวส ์(2561) ส านักข่าวหน่ึงในประเทสไทย รายงานว่า นายวิทยากร มณีเนตร 
ผูอ้  านวยการส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ  เมืองฮ่องกง หรือทูตพาณิชย์ประจ า
ฮ่องกง เปิดเผยว่า ไดส้ ารวจตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในฮ่องกง พบว่า สินคา้ท่ีมีความโดด
เด่นและเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคมากท่ีสุดคือ เครื่องประดับท่ีเกี่ยวกับโชคลาง ท่ีขยายตัวได้ดี
ต่อเน่ือง เครื่องประดบัส าหรบัผูช้าย และเครื่องประดบัเงินท่ีมีราคาไม่แพง โดยกลุ่มวยัรุ่นใหค้วาม
สนใจสินคา้ดงักล่าวมากขึน้ และนิยมซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ 

Marketeer Team (2017) ผู้น าข่าวและข้อมูลธุรกิจทางการตลาดว่า คนไทยกับ
ความเชื่อผ่านตวัเลขนัน้ แยกจากกนัไม่ขาด เพราะเชื่อว่าเลขดีจะน าพาชีวิตไปเจอส่ิงดีๆ นบัตัง้แต่
เลขเกิดไปจนเบอรม์ือถือท่ีติดตัวไปตลอด แม้จะอยู่ค่ายไหนก็ตามจนกว่าจะไม่ต้องการ จึงเป็น
โอกาสอันงดงามของพ่อคา้เบอร ์ท่ีน าเบอรเ์ด็ด เบอรม์งคลท่ีน ามาจ าหน่ายต่อในราคาสูงลิบ จน
โอเปอเรเตอรม์องเห็นโอกาสในการน าเลขเด็ด เลขสวย เบอรส์วย เบอรม์งคลมาเพิ่มโอกาสทางการ
แข่งขันมัดลกูคา้ใหอ้ยู่ในระบบอย่างต่อเน่ืองในอัตราค่าบริการท่ีสูง โดยเฉพาะเลขสวยท่ีมาพรอ้ม
กบัความมงคลท่ีบางค่ายมีหมอดมูาการนัตีความเฮง  

หมอช้างรับประกันเบอร์เฮง  แคมเปญการตลาดจากดีแทค ท่ีบอกว่าเป็น
โอเปอเรเตอรเ์จา้แรกท่ีน าเบอรม์งคล เบอรส์วย มาเป็นจุดดึงดูดลูกคา้ตัง้แต่ปี  2557 โดนเนน้ไปท่ี
เบอรส์วยเป็นหลกัไดร้บัการตอนรบัดีเกินคาด จนปัจจบุนักลุ่มลกูคา้ไดเ้ปลี่ยนแนวคิดจากเบอรส์วย
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เพียงอย่างเดียว เป็นการเลือกเบอรจ์ากเลขมงคล เสริมดวงชะตาให้ชีวิตรุ่งเรือง จนดีแทคจับจุด
ความต้องการนี้ ร่วมมือกับ อ.ช้าง (ทศพร ศรีตุลา) คัดสรรเบอรม์งคล  25 ผลรวมดี พรอ้มค า
ท านายเสริมในดา้นต่างๆ รวมถึงเบอรม์งคลจากปีเกิดได้ตามตอ้งการ แลกกับการผูกเบอรจ์่าย
ค่าบริการใชง้านในระบบระยะยาว แลว้แต่ความสวยและความมงคลของเบอร ์เป็นกลไกการตลาด
ดึงดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาเพิ่มในระบบ 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงแคมเปญการตลาดของเครือข่ายโทรศพัทดี์แทค  

เบอรเ์สริมชีวิต แคมเปญการตลาดท่ีแข่งกนัมาจาก เอไอเอส ท่ีหยิบยกเอาเบอรม์งคล
เป็นกลไกทางการตลาด โดยมีค าท านายจาก อ. คฑา ชินบัญชร แห่งศาสตรไ์พ่ยิปซี คัดสรรเบอร์
มงคลตามราศีเป็นจุดขาย สามารถเลือกเบอรท่ี์ตอ้งการไดผ้กูกับแพคเก็ตใชง้านยาวนาน 18 เดือน 
เสริมทับดว้ยเบอรม์งคลของ แมน การิน (แมน แมธโธโลจี) ท่ีแบ่งเป็น 4 หมวดไดแ้ก่ ร  ่ารวยรกัรุ่ง, 
รุง่เรืองมั่นคง, งานเด่นปัญญาดี และสุขภาพดีงานเด่น พรอ้มขยายตลาดไปยังระบบเติมเงินดว้ย
การออกซิมนมัเบอรน์ าโชค และซิม 12 ราศ ี
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 แสดงแคมเปญการตลาดของเครือข่ายโทรศพัทเ์อไอเอส 

Dtacblog (2563a) แพลตฟอรม์ท่ีรวบรวมข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท โทเท่ิล 
แอ็คเซ็ท คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ส ารวจความต้องการเบอรโ์ทรศัพท์ของ
ผูใ้ชบ้ริการโทรศัพทม์ือถือ คนไทยมีความเชื่อเรื่องเบอรม์งคลถึง 74% ในกลุ่มของผูท่ี้มีความเชื่อ
เร่ืองนี ้บอกว่าตอ้งการมีเบอรม์งคลไวใ้ชถ้ึง 88% โดยเหตผุลท่ีตอ้งการเบอรม์งคล คือ  
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1. ตอ้งการเสริมความมั่นใจในดา้นความรกั การงาน งานเงิน ถึง 85% 
2. เจอปัญหาในชีวิต คิดว่ามีเบอรม์งคลแลว้จะดีขึน้ ถึง 35% 
3. มีคนอื่น หรือเพื่อนทกัใหเ้ปลี่ยน ถึง 12% 
4. มีหมอดทูกัใหเ้ปลี่ยน ถึง 7% 
5. เหตผุลอื่นๆ รวม 8% 

Dtacblog (2563b) เผยผลตอบรับแคมเปญ “เบอรม์งคลเฉพาะคุณ” ได้รบัความ
นิยมสูงสุด หลังเปิดตัวในเวลาเพียง 1 เดือนท่ีผ่านมา โดยมียอดขายเพิ่มขึน้ถึง 3 เท่า นายฮาว ริ
เร็น รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มการตลาด บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ท คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) หรือดีแทค กล่าวถึงผลตอบรบัและความส าเร็จมาจาก 3 กลยทุธห์ลกัคือ  

1. การพฒันาแพลตฟอรม์เช็กสขุภาพเบอรใ์นรูปแบบดิจิทลั 
2. การสรา้งสรรค์เบอรม์งคลในรูปแบบเบอรเ์ฉพาะคุณ ท่ีใชโ้หราศาสตรช์ื่อดัง

อย่าง อ.ชา้ง ทศพร ศรีตลุา ท่ีคัดสรรเบอรท่ี์ค านวนครบทุกศาสตร ์คือ ศาสตรผ์ลรวม ศาสตรเ์ลขคู่
มงคล และศาสตรค์ านวณจากวนัเกิด 

3. การวางแผนส่ือสารครบทกุส่ือ ตัง้แต่ส่ือโทรทศัน ์ถึงส่ือโซเชียลมีเดีย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงกลยทุธท์างการตลาดของเครือข่ายโทรศพัทดี์แทค 

จากแนวคิดการตลาดทางดา้นความเชื่อท่ีเกิดขึน้ในประเทศไทศไทย ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็น
ความสมัพนัธข์องขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของคนไทย กบัตลาดความเชื่อ ท่ีคนไทยถกูปลกูฝังกัน
มาอย่างเนินนาน จนท าใหม้ีผูป้ระกอบกิจการเกี่ยวกบัธุรกิจความเชื่อมากมาย ไดแ้ก่ การจ าหน่าย
วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง หรือแม้กระทั่งในการใชห้ลักของการค านวนทางดารา
ศาสตร ์โหราศาสตร ์เลขศาสตร ์มาสรา้งธุรกิจบนความเชื่อ จึงเกิดเป็นกระแส เป็นท่ียอมรบั และ
เป็นท่ีนิยมกันอย่างมาก เช่น การท านายความเป็นมงคลจากดวงชะตาเกิด การท านายจาก
จกัรราศี การท านายตีความจากเลขศาสตรใ์นเบอรโ์ทรศัพทเ์คล่ือนท่ี ซึ่งท าใหเ้กิดการแข่งขันทาง
ธุรกิจกันอย่างมาก สามารถสรา้งรายได้ให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สินค้าหลากหลาย
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ประเภทต่างตอ้งการใชก้ารตลาดทางดา้นความเชื่อมาเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้
ใหก้บับริษัทอีกทางหน่ึง 
 

2.2.9 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาด  
Philip Kotler (1991) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบริการ 

(Service Marketing Mix) ว่าเป็นแนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจท่ีใหบ้ริการ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีแตกต่าง
สินคา้อุปโภคและบริโภคทั่วไป จ าเป็นตอ้งใชส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อย่าง หรือ 
7P's ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซึ่งประกอบดว้ย  

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นส่ิงตอบสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของมนุษย์ได้ คือ ส่ิงท่ีผูข้ายต้องมอบใหแ้ก่ลูกค้า ให้ไดร้ับผลประโยชน์ และคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้ (Tangible Products) และ
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Products) 2 

2. กลยุทธ์ดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้า
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา 
ลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ ดังนั้น การก าหนดราคา การให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบ้ริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการที่ต่างกนั  

3. กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดล้อมในการน าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งมีผลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ในคุณค่า
และคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตั้ง (Location) และ
ช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels)  

4. กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริม (Promotions) เป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความส าคัญใน
การติดต่อส่ือสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 

5. กลยุทธ์ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่
แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่างๆ เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่ม มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ใชบ้ริการ 
และสามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร  



  75 

6. กลยุทธ์ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence / Environment 
and Presentation) เป็นแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางกายภาพ และการน าเสนอใหก้ับลูกคา้ใหเ้ห็น
เป็นรูปธรรม โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการใหบ้ริการ
เพื่อสรา้งคณุค่าใหก้ับลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาด เรียบรอ้ย การเจรจาตอ้งสุภาพ
อ่อนโยน และการใหบ้ริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ์ื่นๆ ท่ีลกูคา้ควรไดร้บั  

7. กลยทุธด์า้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบัติในดา้นการบริการท่ีน าเสนอใหก้ับผูใ้ชบ้ริการ เพื่อมอบการใหบ้ริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงปัจจยัต่างของส่วนผสมทางการตลาด 7Ps ของ Phillip Kotler 

ท่ีมา: ห้องสมุด MBA เรียนรูว้ิชาสาขาการบริหารอย่างทั่วถึงด้วยตัวเองอย่างครบครัน 
(2562) 

ธเนศ ศิริกิจ (2016) ผู้เชี่ยวชาญการตลาด และท่ีปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด ทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดอ้ธิบายกลยุทธ์การตลาด 8P เป็นเครื่องมือพืน้ฐานท่ีนักธุรกิจ
น าไปเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ มีดงันี ้

1. Product Strategy (กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สินคา้) เป็นกลยุทธ์ในการท าใหสิ้นคา้ 
หรือผลิตภัณฑม์ีความเชื่อมั่น และต้องมีเป้าหมายในการสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภคได ้
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ต้องตอบสนองทั้ง ความจ าเป็น (Needs) และความต้องการ  (Wants) ได้ สามารถน าไป
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งในทอ้งตลาด จดุเด่นและจุดดอ้ย และในเร่ืองกระบวนการผลิต 
รวมไปถึงสินคา้นัน้จะตอ้งสามารถตอบโจทยใ์นอนาคต ความทนัสมยัล า้สมยัไดเ้ป็นอย่างดี  

2. Price Strategy (กลยุทธ์ราคา) การตั้งราคาเป็นกลยุทธ์ท่ีสะท้อนจุดยืนของ
ผลิตภัณฑ์ ว่าต้องการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในส่วนไหนของตลาด เพราะลูกค้าให้
ความส าคญักับเร่ืองราคามาก ถา้ผลิตภัณฑน์ัน้สามารถตอบโจทยไ์ดจ้ริง ราคาอาจจะแค่เป็นส่วน
หน่ึง ผูบ้ริโภคอาจจะซือ้ดว้ยอารมณ ์ความรูสึ้ก หรือเหตผุลท่ีแตกต่างกนั 

3. Place Strategy (กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย) ผูป้ระกอบการตอ้งวางกล
ยทุธช์่องทางการจดัจ าหน่ายใหถ้ึงมือผูบ้ริโภคไหม้าก ท่ีใชก้ันมีดว้ยกัน 2 แบบคือ การขายไปสู่มือ
ผู้บริโภคโดยตรง จะได้ก าไรมากกว่าเพราะไม่ผ่านการตัดเปอรเ์ซ็นต์ แต่อาจต้องอาศัยความ
เชี่ยวชาญและ connection พอสมควร การขายผ่านพ่อคา้คนกลาง จะไดย้อดการขายสินคา้ และ
ไม่ตอ้งใชบุ้คลากรมาก แต่ตอ้งยอมรบัในเร่ืองก าไรที่ลดลง 

4. Promotion Strategy หรือ Promotion Mix (กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด) การ
ส่งเสริมการตลาดเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งส่ือสารใหต้รงกบักลุ่มผูบ้ริโภค โดยการออกโปรโมชั่นท่ีตรงใจ
ผูบ้ริโภค และส่ือสารดว้ยความเขา้ใจผูบ้ริโภค สามารถเพิ่มยอดขาย และก าไรก็จะเพิ่มขั้นอย่าง
รวดเร็ว ดงันั้นผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจลูกคา้และกลุ่มลกูคา้ อีกทัง้ตอ้งเขา้ใจธุรกิจว่าเหมาะสมกับ
การส่งเสริมการตลาดแบบไหน  

5. Packaging Strategy (กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์) เป็นกลยุทธ์ท่ีผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญ เพราะเป็นการเพิ่มมูลค่าคือ บรรจุภัณฑ์ สามารถเพิ่มมูลค่า
ทางดา้นอารมณ์ความรูสึ้กกับผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ดังนั้นบรรจุภัณฑย์ังสะท้อนถึงเอกลักษณแ์ละ
มลูค่าสินคา้นัน้ดว้ย บรรจุภณัฑแ์ยกเป็นแบบต่างๆ คือ Universal Design รูปแบบท่ีสอดคลอ้งกับ
สินคา้ Eco Design บรรจภุัณฑท่ี์มีการลดมลพิษในการย่อยสลาย หรือเป็นผลิตภณัฑท่ี์น ากลับมา
ใชใ้หม่ หรือผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ และ Smart Design บรรจภุณัฑท่ี์ถูกพฒันาใหท้นัสมยั ท าให้
ผลิตภณัฑอ์ยู่ไดน้าน (Prolong shelf life packaging) ซึ่งจะยืดอายผุลิตภณัฑใ์หย้าวนานขึน้ 

6. Personal Strategy (กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย) พนักงานขายเป็นปัจจัย
ส าคัญในการตัดสินใจซือ้ เพราะผู้บริโภคบางคนซือ้สินค้าเพราะพนักงานขาย และไม่ซือ้สินค้า
เพราะพนักงานขายเช่นเดียวกัน ดังนั้นพนักงานขายต้องมีทัศนคติท่ีดีต่อสินค้าก่อนก็จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ดว้ย 
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7. Public Relation Strategy (กลยุทธ์ข่าวสาร) การใช้ข้อมูลให้ผู้บริโภคเกิด
ความรบัรูน้ั้น ด้วยการสรา้งความสัมพันธ์กับภาครฐั เอกชนและชุมชน นอกจากจะสรา้งความ
เชื่อมั่นเชื่อถือแลว้ การมี connection กับสาธารณะสามารถเป็นปากเสียงให้กับธุรกิจไดอ้ีกดว้ย 
ดงันัน้ไม่เพียงแต่ข่าวสารท่ีธุรกิจมีใหผู้บ้ริโภค แต่การสรา้งความสมัพันธท่ี์ดีกบัส่วนต่างๆ ท่ีมีความ
เกี่ยวขอ้งนัน้ จะเป็นการบอกต่อในแง่ดีดว้ย 

8. Power Strategy (กลยุทธ์การใชพ้ลังในธุรกิจ) คือการมีอ านาจต่อรองในเชิง
ธุรกิจซึ่งส่ิงส าคญัของการมีอ านาจต่อรองธุรกิจคือตอ้งมี connection ท่ีดีและมีเครือข่าย จะเห็นได้
ว่าธุรกิจบางธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จไดเ้พราะมี connection ท่ีดี ซึ่งจะเกิดจากการท่ีคุณตอ้ง
มี relationship สม ่าเสมอ 

จากแนวคิดส่วนผสมทางการตลาด ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานท่ี การส่งเสริมการขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ด้านบุคลากร การให้ข่าวสารหรือการ
น าเสนอ และอ านาจในทางธุรกิจ น ามาเป็นหลักในการออกแบบแผนธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับ
แหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
 

2.2.10 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธก์ารตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

ทรงพล อานุภาพ และ วิลัดดา เตชะเวช (2558) แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด
บริการส าหรบัผูค้า้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดับนั้น ไดม้าจากงานวิจัยศึกษากลยุทธ์การตลาด
บริการส าหรบัผูค้า้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดบัขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ได้
สรา้งความแตกต่างและความไดเ้ปรียบของผูป้ระกอบการคา้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดับ โดย
การส ารวจพฤติกรรมและปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซือ้อัญมณีและเครื่องประดับของชาวไทย 
และชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร พรอ้มทัง้จัดท ากลยทุธ์การตลาดบริการส าหรบัผูค้า้ปลีกอัญ
มณีและเครื่องประดบัขนาดกลาง และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มีดงันี ้
 

กลยุทธ ์PRIME-A  
คือ กลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับท่ีใช้

ส าหรบักลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี ้ 
1. กลยทุธค์วามเป็นมืออาชีพ บุคลากร (Professional Staff: P) โดยบุคลากร

ในรา้นคา้ตอ้งแต่งกายเหมาะสมและมีบุคลิกน่าเชื่อถือและให ้บริการลูกคา้ดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้
แจ่มใส พดูจาไพเราะ 
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2. กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness: R) 
โดยมีความรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเกิดกบั สินคา้หรือบริการ เช่น พนกังาน
หรือผูป้ระกอบการสามารถซ่อมหรือแกไ้ขเครื่องประดบัอย่างง่าย ๆ ได ้

3. กลยุทธ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: I) โดยใช้
ช่องทางการส่ือสารแบบต่างๆ ไปว่าจะเป็นการ ใช้เว็ปไซด์ อีเมล ์รวมไปถึงสังคมออนไลน์หรือ 
Social Network 

4. การยุทธ์ราคาท่ีเหมาะสม (Marketable price: M) โดยตั้งราคาสินค้าให้
เหมาะสม น าเสนอวิธีการช าระค่าสินคา้หลายช่องทางใหแ้ก่ลกูคา้ 

5. กลยุ ท ธ์ สิ นค้ า ท่ี ยอ ด เยี่ ย ม  (Excellent product: E) โดยน า เสน อ
เครื่องประดับมีความสวยงาม ประณีตหลากหลายชนิด มีรูปแบบเรียบง่ายไม่ล้าสมัยไปตาม
กาลเวลา และใช้เพชรและพลอยท่ีมีใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันท่ีมีชื่อเสียงและมี
มาตรฐาน 

6. กลยุทธ์ความน่าดึงดดูของรา้นคา้ (Attractive Display : A) โดย มีการตก
แต่งหนา้รา้นคา้อย่างสวยงามและน่าสนใจ มีพืน้ท่ีกวา้งขวางมีบรรยากาศท่ีดี 
 

กลยุทธ์การตลาดบริการส าหรบัผูค้า้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดับท่ีใชส้ าหรบักลุ่ม
ผู้บริโภคชาวไทย และชาวต่างชาติท่ีได้กล่าวมา นั้นมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาและการใช้ สินค้า 
สถานท่ี บุคคลากร ราคา การบริการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีความ ตอ้งการในสินคา้และบริการท่ีมีความซับซอ้นมากขึน้ และยังเป็น
การสรา้งความไดเ้ปรียบทางดา้นการตลาดบริการของผูค้า้ปลีกอญัมณีและเครื่องประดบั 

ส าหรบักลยทุธ์การตลาดบริการส าหรบัผูค้า้ปลีกเครื่องประดบันัน้ ผูว้ิจัยไดน้ ากลยทุธ์
การตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกเครื่องประดับส าหรับกลุ่มผู้บริโภคชาวไทย มาเป็นแนวทาง
ก าหนดกลยทุธใ์นแผนธุรกิจการตลาดเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
 

2.2.11 แนวคิดความพึงพอใจ 
พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาพัฒนาชัย, และ จีระศักด์ิ ทัพผา (2020) คณาจารย์

สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา ได้ให้ความหมายความพึงพอใจว่า (Satisfaction) 
หมายถึง ภาวะของอารมณ์ ความรูสึ้กร่วม ของบุคคลท่ีมีต่อ การเรียนรู ้ประสบการณ์ท่ีเกิดจาก
แรงจงูใจซึ่งเป็นพลงัภายในของแต่ละบุคคล อนัเป็นความสมัพนัธ ์ระหว่างเป้าหมายท่ีคาดหวงัและ
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ความตอ้งการดา้นจิตใจน าไปสู่การคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการมาตอบสนอง เมื่อไดร้บัการตอบสนองความ
ต้องการ แล้วจะเกิดความรู้สึกมีความสุข กระตือรือร้น มุ่งมั่น เกิดขวัญก าลังใจ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกระท ากิจกรรมที่น าไปสู่เป้าหมายนัน้ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว้ 

 
ลักษณะและวิธีประเมินความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากแรงจูงใจ ซึ่งเป็นพลงัความรูสึ้กภายในผลักดนัให้
เกิดความรูสึ้กชอบ ไม่ชอบ ยินดี ไม่ยินดี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เมื่อได้รับการตอบสนองความ
ตอ้งการ และความคาดหวังท่ีเกิดจากการประมาณค่า ซึ่งเป็นการเรียนรูป้ระสบการณ์จากการ
กระท ากิจกรรม เพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล เป็น
กระบวนการทางจิตวิทยา การประเมินความพึงพอใจเป็นการประเมินค่าความรูสึ้ก ในเชิงปริมาณ 
(magnitude) มีรายละเอียด ดงันี ้

1. ลกัษณะของการประเมินความพึงพอใจมีดงันี ้
1.1. การประเมินความพึงพอใจดา้นอารมณ์ หรือความรูสึ้กของบุคคล

ตามองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความรูสึ้กทางบวกเป็นความพอใจ ชอบ และความรูสึ้กทางลบเป็นความ
ไม่พอใจ ไม่ชอบ การประเมินความพึงพอใจดา้นความคิด เป็นการประเมินการวินิจฉัยขอ้มูล การ
รบัรูข้องบุคคล ท่ี 

1.2. เกิดจากการประมวลผลของสมอง เป็นความรูคิ้ดเกี่ยวขอ้งกับการ
พิจารณาท่ีมาของทศันคติออกมาว่า ดีหรือไม่ดี ถกูหรือผิด 

1.3. การประเมินความพึงพอใจในดา้นพฤติกรรม เป็นการวดัความพรอ้ม
ท่ีจะกระท าหรือ พรอ้มท่ีจะตอบสนองท่ีมาของพฤติกรรม 

2. วิธีประเมินความพึงพอใจ มีหลายวิธีดงันี ้
2.1. การสังเกต เป็นวิธีการใชต้รวจสอบบุคคล โดยการสังเกตพฤติกรรม 

และจดบนัทึกความพึงพอใจที่แสดงออกมาในประเด็นท่ีตอ้งการประเมินอย่างมีแบบแผน โดยไม่มี
การปฏิบัติการหรือมีส่วนร่วมกับผูถ้กูสังเกต ต่อจากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุป 
และอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีนี ้เป็นวิธีการศึกษาท่ีเป็นท่ีนิยมใช้อย่าง
แพรห่ลายท่ีใชใ้นกรณีศึกษาเท่านัน้ 

2.2. การสัมภาษณ ์เป็นวิธีการท่ีผูป้ระเมินตอ้งมีการเตรียมแผนล่วงหนา้ 
เพื่อจะส่ือสารพูดคุยกับบุคคลนั้นๆ โดยตรง เป็นการถามและใหต้อบปากเปล่า ซึ่งอาจไม่ไดข้อ้มูล
ท่ีแทจ้ริงจากผูต้อบ เน่ืองจากผูต้อบอาจรูสึ้กอึดอัด ไม่เป็นอิสระในการตอบหรือไม่คุน้เคยกบัผูถ้าม 
และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด ควรลงพืน้ท่ีเพื่อท าความคุน้เคยก่อนใหเ้กิดความสนิทสนม 
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สรา้งความไวเ้นือ้เชื่อใจ และควรเตรียมตวัใหพ้รอ้มก่อนการสมัภาษณ ์ซึ่งจะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็น
จริงมากท่ีสดุ 

2.3. การใช้แบบสอบถามประมาณค่า เป็นวิธีการใชเ้ครื่องมือสอบถาม 
เป็นการสรา้ง ประโยคขอ้ความต่างๆ ทางบวกและทางลบท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัวแปรท่ีตอ้งการประเมิน 
โดยให้ผูต้อบแสดงความคิดเห็น หรือความพึงพอใจว่า เห็นดว้ย หรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น 
โดยใชม้าตรประเมินแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert 
Scale) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีสามารถเก็บขอ้มลูไดร้วดเร็ว ง่ายและสะดวก  

มาตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิ
เคิรท์ (Likert Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดบั 5 คะแนน คือ 

ค่าน ้าหนัก  ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 5    มากท่ีสดุ 
 4    มาก 
 3    ปานกลาง 
 2    นอ้ย 
 1   นอ้ยท่ีสดุ 
การแปลความหมายมีก าหนดเกณฑเ์พื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียค่าความคิดเห็น

และความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระเมิน ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดงัต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 4.50-5.00   มากท่ีสดุ 
 3.50-4.49   มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49   นอ้ย 
 1.00-1.49  นอ้ยท่ีสดุ 

จากแนวคิดความพึงพอใจ ผู้วิจัยไดน้ ามาเป็นแนวทางในการหาค่า มาตรประเมิน
ความสมัพนัธข์องระดบัคะแนนท่ีได ้และระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง เพื่อเป็นมาตรวดัใน
การตีความหมายของค่าประเมินท่ีไดต่้อแบบภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคล แลว้น ามา
ออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์ไทย ให้ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ 
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2.3 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
2.3.1 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความเชื่อเร่ืองโชคลาง และเลขศาสตร ์

สมชาย ส าเนียงงาม (2545) ศึกษาเร่ือง ลักษณะภาษาท่ีแสดงความเปล่ียนแปลง
ของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เปล่ียนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทยโดยการวิเคราะหรู์ปค า
และความหมายของชื่อคนไทยในกลุ่มอายุต่างกัน รวมทั้งเปรียบเทียบชื่อดังกล่าวในชื่อคนไทย
ภาคต่างๆ  

ผลการวิจัยพบว่า ชื่อของคนไทยสะทอ้นความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณี โดย
แสดงออกทางรูปค าและความหมายของชื่อ ทางรูปค าพบว่ามีการใชรู้ปค าท่ีเป็นสิริมงคลตามหลัก
ทกัษา และทางความหมายของชื่อพบว่ามีการเลือกใชค้วามหมายของค าท่ีเป็นสิริมงคล 12 กลุ่ม
ความหมาย ท่ีเด่นมากท่ีสุดได้แก่ ความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ความมั่นคง ความรู้
ความสามารถ เกียรติยศและอ านาจ เป็นตน้ 

พรอ้มทัง้ไดก้ล่าวถึงการน าต าราเลขศาสตร ์ตามหลักโหราศาสตรไ์ทย โดยน าความ
เชื่อเกี่ยวกับตัวเลขแทนพระเคราะหท่ี์เป็นศุภพระเคราะห์และบาปพระเคราะห ์ท่ีเชื่อว่าตัวเลขมี
พลงัแฝงอยู่อนัส่งผลใหเ้กิดผลดีและรา้ย มาเป็นพืน้ฐานส าคญัในการตัง้ชื่อและนามสกุล พลงัของ
ตัวเลขและค่ารวมผลลัพธ์ ถ้าผลลัพธ์ออกมาในแง่ ดีก็จะเสริมสรา้งสิริมงคลให้แก่ชีวิต ในทาง
ตรงกันขา้ม ถ้าผลลัพธ์ออกมาในแง่รา้ยจะส่งผลรา้ยมีอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตด้วย  พรอ้มทั้ง
กล่าวถึงโหราจารยท่ี์ใหค่้าผลลพัธท่ี์ดีตามต าราไว ้ไดแ้ก่ ค่าผลลพัธท่ี์รวมกนัได ้9 14 15 19 20 24 
36 40 41 42 45 46 50 51 55 56 59 63 64 65 90 91 95 99 100 

เสาวลกัษณ ์พิสิษฐ์ไพบูลย ์(2556) ท าการศึกษากลยุทธก์ารส่ือสารการตลาด “เบอร์
มงคล” ของเครือค่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด “เบอรม์งคล” ของเครือค่ายโทรศัพทม์ือถือเอไอเอส และ 2.) ศึกษาวิธีการส่ือสารสรา้ง
แรงจงูใจในสินคา้เบอรม์งคลของเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือเอไอเอส  

ผลการวิจยัพบว่า ท าการศึกษากลยุทธก์ารส่ือสารการตลาด “เบอรม์งคล” ของเครือ
ค่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส ไดใ้ช้การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ไดแ้ก่ การตลาดเชิง
กิจกรรม ส่ือออนไลน ์การส่งเสริมการขาย และการโฆษณา มาประสานกันเพื่อสรา้งการรบัรูไ้ปถึง
กลุ่มเป้าหมายผูท่ี้มีความเชื่อในการเสริมดวง ส่วนวิธีการส่ือสารสรา้งแรงจูงใจในสินคา้เบอรม์งคล
ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเอไอเอส ใช้กลยุทธิ์ทางการตลาดโดยใช้บุคคลท่ีมีชื่อเสียงเป็นผู้
น าเสนอสินคา้ ทัง้ยงัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจงูใจในส่ือบุคคลไดแ้ก่ การมีความเชี่ยวชาญใน
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เร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกับสินคา้ การเป็นผูน้  ากระแส การมีความเหมาะสมกันระหว่าสินคา้ การมีความ
คลา้ยคลึงกนักบักลุ่มเป้าหมายของสินคา้ และปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม 

ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2559) นักวิจัยและรองคณบดีฝ่าย
บณัฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ศึกษาเร่ือง บุคลิกภาพผูบ้ริโภค ความ
เชื่อโชคลาง และพฤติกรรมการซื ้อเครื่องประดับหินสีมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.) ศึกษา
บุคลิกภาพ ความเชื่อโชคลาง และพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้า 2.) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
บุคลิกภาพ ความเชื่อโชคลาง และพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคา้ (ปัจจยัทางดา้นการตลาดและการ
ส่ือสาร) 3.) ศึกษาความแตกต่างของการเปิดรบัส่ือ ความเชื่อโชคลาง และพฤติกรรมการเลือกซือ้
สินค้า (ปัจจัยทางการตลาดและการส่ือสาร) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีซือ้และสวมใส่ หรือเคยสวมใส่
เครื่องประดบัหินสีมงคล อาย ุ18 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯ จ านวน 400 คน 

ผลการวิจัยใชล้ักษณะบุคลิกภาพ 5 องคป์ระกอบของ McCare และ Costa พบว่า
กลุ่มตวัอย่างท่ีสวมใส่เครื่องประดบัหินสีมงคลส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียสงูสุดในบุคลิกภาพการแสดงตัว 
(Extraversion) ไดแ้ก่ บุคลิกภาพการมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ (Conscientiousness) ส่วนความเชื่อ
โชคลางในเครื่องประดับหินสี ดา้นการท างาน หรือการศึกษา เป็นความเชื่อท่ีกลุ่มใหค้วามส าคัญ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นความรกั ดา้นครอบครวั และดา้นสขุภาพ ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สวมใส่สรอ้ยขอ้มือและก าไลหิน โดยใหค้วามส าคัญกบัรูปแบบและความสวยงาม (ลกัษณะรูปทรง
หรือสี) ราคาสินค้า ท่ีซื ้อมักไม่ เกิน  1,000 บาท ส่วนสถานท่ีซื ้อ ส่วนใหญ่ มักซื ้อ ท่ีร้านใน
หา้งสรรพสินคา้ ความสมัพนัธข์องบุคลิกภาพผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ บุคลิกภาพอ่อนไหว (Neuroticism) มี
ความสมัพนัธก์บัความเชื่อโชคลางในเครื่องประดับหินสีในทกุดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ ดา้นการงาน
หรือการศึกษา ดา้นครอบครวั และดา้นความรกั และยังพบว่าบุคลิกภาพของผูบ้ริโภคและความ
เชื่อโชคลางทุกด้าน มีความส าคัญกับพฤติกรรมการซื ้อ สินค้า ยกเว้นประเด็นราคา ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อโชคลางในดา้นใดเลย นอกจากนีย้ังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดการรบัส่ือ
แตกต่างกันมีความเชื่อโชคลางดา้นสขุภาพและครวบครวั แตกต่างกันอย่างมีระดบันยัส าคญั และ
การเปิดรบัส่ือแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้า แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ ใน
ประเด็นราคาสินค้า ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้า ค าบอกเล่าของนักโหราศาสตร ์และความ
เหมาะสมกบัดวงชะตาราศี 

ภพ สวสัดี (2561) ศึกษาเร่ือง ตวัเลขลิขิตชีวิตเราไดห้รือ? : อุดมการณช์ะตานิยมกับ
การรอ้ยเรียงตวัเลข วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลวิธีทางภาษากบัการส่ืออดุมการณช์ะตานิยมในวาท
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กรรมค าท านายดวงชะตากบัการรอ้ยเรียงตวัเลขโทรศพัทม์ือถือ โดยศึกษาจากวาทกรรมท่ีปรากฏ
ในส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือออนไลน ์และส่ือโทรทศันใ์นช่วงปี พ.ศ. 2559-2560  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้สรา้งวาทกรรมใช้กลวิธีทางภาษา 9 กลวิธี เป็นกลวิธีทาง
อรรถศาสตร ์2 กลวิธี ได้แก่ การใชค้ าท่ีมีความหมายแสดงการยืนยันและการเลือกใชค้ าปรากฏ
รว่มกัน และเป็นกลวิธีทางวจันปฏิบัติศาสตร ์7 กลวิธี ไดแ้ก่ การใชค้ าแสดงทัศนภาวะ การใชมู้ล
บท การใชป้ระโยคเงื่อนไข การกล่าวอ้าง การใช้อุปลักษณ์ การใชค้ าถามเชิงวาทศิลป์ และการ
ใช้สหบท กลวิธีทางภาษาทั้งหมดได้ผลิตซ า้และเผยแพร่อุดมการณ์ชะตานิยมและการยอมรับ
อ านาจของผูท้  านายดวงชะตา ดว้ยผูท้  านายดวงชะตาซึ่งเป็นผูส้รา้งวาทกรรมส่ือใหเ้ห็นว่า การรอ้ย
เรียงตวัเลขมีอ านาจในการก าหนดความเป็นไปในชีวิตของมนุษย ์และผูท่ี้สามารถเขา้ถึงและแกไ้ข
ชะตากรรมท่ีสืบเน่ืองจากอ านาจดงักล่าว มีเพียงผูท้  านายดวงชะตาเท่านัน้ การยอมรบัอดุมการณ์
ชะตานิยมสะทอ้นว่าผูร้บัการท านายปฏิเสธอ านาจการเลือกและการตัดสินใจในการด าเนินชีวิต
ดว้ยตนเอง เพราะยินยอมใหส่ิ้งอื่นมีอ  านาจในการก าหนดชีวิตของตน 

พัชชิกา มีนิล (2561) ศึกษาเร่ือง การเปิดรบัข่าวสาร ความเชื่อโชคลาง และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์วตัถปุระสงค์
เพื่อ 1.) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรกับความเชื่อโชคลางของผูบ้ริโภค 
2.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกับความเชื่อโชคลางกับการตัดสินในซือ้
สินค้าแฟชั่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค 3.) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมทาง
การตลาดกับการตัดสินในซื ้อ สินค้าแฟชั่นผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของผู้บริโภค 4.) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อโชคลางกบัการตัดสินในซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านส่ือสงัคมออนไลนข์อง
ผูบ้ริโภค 

ผลการวิจัยท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยซือ้สินคา้จากส่ือสังคมออนไลน ์
จ านวน 400 คน ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่า ลักษณะทางประชากรดา้นเพศ 
อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน ท าใหม้ีความเชื่อโชคลางท่ีแตกต่างกัน ยกเว้น
ลกัษณะทางประชากรดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกัน แต่ความเชื่อโชคลางไม่แตกต่างกัน และยังพบว่า 
การเปิดรบัข่าวสาร ความเชื่อโชคลาง และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินในซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านส่ือสังคมออนไลนม์ากท่ีสุด เรียงตามความสัมพันธ์ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ ์
ราคา การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจัดจ าหน่าย นอกจากนีค้วามเชื่อโชคลางสามารถ
กระตุน้การรบัรูใ้นกระบวนการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ความเชื่อของสี ดา้นเดช 
ดา้นศรี ดา้นมนตรี และดา้นกาลกิณี 
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จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งทางดา้นความเชื่อ โชคลาง และเลขศาสตรท์ัง้หมด ผูว้ิจยัได้
เห็นความสัมพันธ์ของงานวิจัยและโอกาสทางการตลาดท่ีเกิดจากตลาดความเชื่อทางด้านเลข
ศาสตรท่ี์สอดคลอ้งกันของ เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย ์(2556) ภพ สวัสดี (2561) และ พัชชิกา มี
นิล (2561) ท่ีผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตลาดความเชื่อ จนกลายเป็นกลยุทธ์
ทางการตลาด การส่ือสารทาการตลาด การสรา้งวาทกรรมในส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์ และส่ือ
โทรทัศน์ เกี่ยวกับความเชื่อท่ีธุรกิจน ามาใช้ โดยน ามาเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการขาย และช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีสามารถ
กระตุน้การรบัรูข้่าวสาร และการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นของผูบ้ริโภคได้ พรอ้มทั้งน าผลการวิจัย
ของ สมชาย ส าเนียงงาม (2545) ท่ีแสดงความเชื่อทางเลขศาสตรท่ี์เป็นสิริมงคลท่ีดีตามต ารา ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามาจากต ารา “พื ้นฐานของโหราศาสตร ์(ความ
มหศัจรรยข์องตวัเลข)” ของอาจารยพ์ลูหลวง ไดแ้ก่ตัวเลข 9 14 15 19 20 24 36 40 41 42 45 46 
50 51 55 56 59 63 64 65 90 91 95 99 มาเป็นเลขมงคลท่ีใช้เป็นข้อมูลหลักในการออกแบบ
เครื่องประดบัแหวนมงคล ท่ีแสดงบุคลิกภาพการแสดงตวัในดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจัย
ของ ถวัลรัตน์ กัลชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2559) ท่ีได้สรุปความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพ 
ความเชื่อ  และพฤติกรรมการเลือกซื ้อ ว่าผู้คนท่ีมีความเชื่อด้านโชคลางส่วนใหญ่แล้วให้
ความส าคัญกับดา้นความส าเร็จ ดา้นการงาน ดา้นการเงิน และดา้นความรกั มาเป็นขอ้มลูในการ
จ าแนกประเภทของเครื่องประดบัแหวนมงคลท่ีผูว้ิจยัศึกษา 
 

2.3.2 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเคร่ืองประดับ 
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ (2544) อดีตคณบดีประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา

ออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาการบูรณาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิกสส์ าหรับการออกแบบเครื่องประดับและกระบวนการผลิต เป็นโครงการเพื่อพัฒนานัก
ออกแบบ ใหม้ีทางเลือกส าหรบัการออกแบบเครื่องประดบัอีกทางหน่ึง ปัจจบุันความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์ีส่วนช่วยใหน้กัออกแบบเครื่องประดบั และผลิตเครื่องประดบัเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงแต่มีราคาแพง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องประดับขนาดเล็ก การโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกสท่ี์ใชง้านดา้นการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์
สรา้งภาพประกอบทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถน ามาใชเ้พื่อการออกแบบเครื่องประดับ และน า
ขอ้มลูส่งไปใชก้บัโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ี์ใชส้ าหรบัควบคมุการผลิตดว้ยเครื่องจกัรได้ 
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การโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกสม์ี  2 ระบบคือ ระบบ CAD (Computer Aided 
Design) ใชส้ าหรบัออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ สรา้งภาพประกอบทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทัง้เขียนแบบ
ออกแบบในระบบอุตสาหกรรม สร้างภาพเคล่ือนไหวต่างๆ และ CAM (Computer Aided 
Manufacturing) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ ยวกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การ
ด าเนินการออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกสนี์ ้เป็นการพัฒนากระบวนการสรา้งงาน
ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรร์ะบบ  CAD เพื่อน าข้อมูลส่งไปยังโปรแกรม
คอมพิวเตอรร์ะบบ CAM 

ผลการวิจยัพบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกสส์ามารถน ามาใชส้รา้งงานออกแบบ
เครื่องประดับไดดี้ การบูรณาการโปรแกรมท่ีมีความแตกต่างกัน ท าใหไ้ดรู้ปแบบเครื่องประดับท่ี
หลากหลายรูปแบบ จากการทดลองขัน้พืน้ฐานไดผ้ลสรุปเบือ้งตน้ว่า การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบคิดว่า เครื่องมือในโปรแกรมมีส่วนท าให้ลดความคิด
สรา้งสรรคด์า้นรูปแบบได ้ถา้ไม่บูรณาการการใชง้านระหว่างโปรแกรมท่ีแตกต่างกัน รูปแบบงาน
จะถกูบงัคบัดว้ยเครื่องมือท่ีมีอยู่ในโปรแกรม 

สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า, ประภัสสร ประดุจพงษ์เพชร ,์ และ โชคนิธิ นาค
เมธี (2559) อาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร (2 
ท่าน) และนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน กรมอุตสาหกรรม ตามล าดับ ได้ศึกษาการศึกษา
และการออกแบบเครื่องประดับแหวนลอ้มเพชรและพลอยท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกคา้ชาวจีนเพื่อ
การพฒันาระบบออกแบบอัตโนมติัโดยใชว้ิธีไวยกรณรู์ปรา่ง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อน าเสนอวิธีการ
ส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบของแหวนล้อม และพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ออกแบบด้วยการประยุกต์ใชว้ิธีไวยากรณ์รูปร่างและกฎรูปร่างบนหลักการของระบบออกแบบ
อัตโนมัติ  วิ ธีการไวยากรณ์ รูปร่างและกฎรูปร่างของเครื่องประดับแหวนสามารถอธิบาย
กระบวนการออกแบบ รูปทรงของแหวนลอ้ม เร่ิมตน้โดยการศึกษาพารามิเตอรท่ี์ควบคมุรูปรา่งของ
แหวนและพัฒนากฎรูปร่างเพื่อใช้ในการเปล่ียนแปลงรูปทรงของแหวนล้อม ระบบออกแบบ
อัตโนมัติท่ีพัฒนาขึน้สามารถช่วยสรา้งโมเดลของแหวนลอ้มท่ีมีรูปร่าง รูปทรงแตกต่างกันได้โดย
อัตโนมัติ โดยสามารถสรา้งโมเดลไดค้ราวละหลายๆวง เพื่อเป็นเสมือนแคตาลอกอิเล็กทรอนิกส์
ใหก้บันกัออกแบบ  

ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการใชง้านระบบออกแบบท่ีพฒันาขึน้บ่งชีว้่า ระบบดงักล่าวสามารถ
ช่วยลดเวลาในการออกแบบและสรา้งโมเดลแหวนลอ้มแบบสามมิติโดยอตัโนมัติ โดยเฉล่ียคิดเป็น
รอ้ยละ 57 เมื่อเทียบกบัเวลาท่ีใชใ้นการวาดโมเดลดว้ยคน 
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พรพิมล พจนาพิมล (2019) อาจารยป์ระจ าคณะศิลปะศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ท าการศึกษาแนวโนม้การออกแบบเครื่องประดับในศตวรรษท่ี 21 เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัหินดิบดว้ยการออกแบบ มีวตัถปุระสงค ์1.) เพื่อศึกษาแนวโนม้การออกแบบเครื่องประดบัใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 2.) เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัหินดิบดว้ยกระบวนการออกแบบ และสรา้งสรรค ์
ผูว้ิจัยท าการศึกษาแนวโนม้ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 ซึ่งเป็นการออกแบบเชิงสรา้งสรรคท่ี์สอดรบั
กบันโยบาย Thailand 4.0 เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มสตรีอายุ 18-60 ปี ในกรุงเทพฯ ท่ี
มีการเลือกซื ้อเครื่องประดับ โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน  500 คน ท าการก าหนดการ
ออกแบบและการพัฒนาแบบร่างเครื่องประดับหิน และประเมินแบบร่างเครื่องประดับหินโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ แนวโนม้การออกแบบเครื่องประดับในปี ค.ศ. 2017-2018 ไดก้ล่าวถึงแนวคิดในการ
ออกแบบเครื่องประดับท่ีแตกต่างกัน มีการใชรู้ปแบบและลวดลายในการออกแบบเครื่องประดับ 
สามารถแบ่งได ้4 ประเภทคือ  

1. เครื่องประดบัท่ีใชรู้ปแบบและลวดลายเรขาคณิต 
2. เครื่องประดบัท่ีใชรู้ปแบบและลวดลายจากธรรมชาติ 
3. เครื่องประดบัท่ีใชรู้ปแบบและลวดลายแบบศิลปะ รูปแบบอิสระ 
4. เครื่องประดบัท่ีใชรู้ปแบบและลวดลายท่ีมีรว่มสมยั 

 ผลการวิจัยพบว่า ในด้านรูปแบบและลวดลายเครื่องประดับหินดิบท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบมากตามล าดบัคือ รูปแบบและลวดลายเรขาคณิต เช่น วงกลม วงรี สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม ดาว หัวใจ เป็นต้น  รูปแบบและลวดลายจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ใบไม ้
เถาวัลย ์ผึง้ ผีเสือ้ สัตวต่์างๆ เป็นตน้ รูปแบบและลวดลายท่ีมีความเป็นศิลปะ รูปแบบอิสระ เช่น 
เสน้ตรง เสน้โคง้ รูปร่างไรเ้หล่ียมมุม รูปทรงตามวัตถุ เป็นตน้ และรูปแบบและลวดลายท่ีมีความ
ร่วมสมัย เช่น ย้อนยุค งานสมัยเก่ามาท าใหม่ อ้างอิงประวัติศาสตรเ์ป็นต้น การสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัหินดิบดว้ยกระบวนการดา้นการออกแบบรว่มกบัการพัฒนาดา้นรูปแบบเครื่องประดบั จาก
แนวโนม้การออกแบบเครื่องประดบัในศตวรรษท่ี 21 ในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 สามารถสรา้งสรรค์
และพัฒนาเครื่องประดับท่ีตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเป้าหมายในช่วงเวลา
ดงักล่าว โดยผลการประเมินความพึงใจของผูบ้ริโภคต่อตน้แบบเครื่องประดบัหินอยู่ในระดบัความ
พึงพอใจมากท่ีสดุ 

นรินทร ์ปลืม้ปรีดาพร และ อารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2562) นักวิจยัและอาจารยค์ณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาเรขศิลป์ ศึกษาเร่ือง การออกแบบเรขศิลป์ท่ี
แสดงถึงสุขภาพท่ีดีโดยใชท้ฤษฎีหินสีบ าบัด มีวัตถุประสงคเ์พื่อหาองคป์ระกอบทางเรขศิลป์ท่ีได้
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จากทฤษฎีหินสีบ าบดัเพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบท่ีสามารถแสดงถึงสุขภาพท่ีดี โดยน าทฤษฎีหิน
สีบ าบัดมาหาความเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางเรขศิลป์ โดยการสัมภาษณ์และสร้าง
แบบสอบถามกบัผูเ้ชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ผลการวิจัยพบว่า สามารถระบุองคป์ระกอบทางเรขศิลป์ท่ีส าคัญไดแ้ก่ ตัวอักษรทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ กลุ่มบุคลิกภาพการส่ือสาร เทคนิคการสรา้งสรรคภ์าพประกอบ และ
โครงสรา้งรูปหลายเหล่ียม โดยแยกเป็นกลุ่มค าตอบท่ีสามารถแสดงถึงสุขภาพท่ีดีตามรูปแบบ
ต่างๆ ของการใชก้ารบ าบัดดว้ยทฤษฎีหินสีบ าบัด ไดแ้ก่ การบ าบัดแบบหลายมิติ การบ าบัดทาง
กาย การบ าบดัทางอารมณ ์การบ าบดัการกระท า การเสริมสรา้งจิตใจ การบ าบัดทางจิตวิญญาณ 
การเสริมสรา้งความเป็นชาย-หญิง การบ าบดัฟ้ืนฟูดว้ยพลงัจากพืน้ดินและแรธ่าตุ 

จากผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกแบบเครื่องประดับ ผูว้ิจัยไดน้ าความสามารถ
เฉพาะบุคคลในการออกแบบเครื่องประดบัดว้ยคอมพิวเตอรโ์ดยเฉพาะมาออกแบบเครื่องประดับ
แหวนมงคล ท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดการออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกส  ์(CAD) ของ 
วรรณรตัน ์ตัง้เจริญ (2544) สมลักษณ ์วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคนอื่น ๆ (2559) ท่ีไดแ้สดงเห็น
การบูรณาการของการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ท่ีสามารถออกแบบ
เครื่องประดับให้มีประสิทธิภาพทางด้านรูปร่าง รูปทรง ความละเอียด ความสมมาตร และการ
วิเคราะหร์ายละเอียดของแบบร่างในรูปแบบสามมิติไดอ้ย่างชัดเจน เพื่อท่ีจะน ามาออกแบบร่าง
ของเครื่องประดับแหวนมงคล และเก็บเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการปรบัแก้และพัฒนาเครื่องประดับ
แหวนมงคลใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนน ามาผลิตเป็นตวัตน้แบบต่อไป โดย
ใช้กระบวนความคิดเชิงสรา้งสรรคท่ี์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พรพิมล พจนาพิมล (2019) และ
นรินทร ์ปลืม้ปรีดาพร และ อารยะ ศรีกลัยาณบุตร (2562) เพื่อใหไ้ดเ้ครื่องประดับแหวนมงคลท่ีอยู่
ภายใตแ้นวโน้มการออกแบบในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีรูปแบบและลวดลายท่ีร่วมสมัย องค์ประกอบ
ทางเรขศิลป์ เราขาคณิต ท่ีตรงตามความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเครื่องประดบัมากท่ีสดุ 
 

2.3.3 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคต่อการเลือกซือ้อัญมณีและเคร่ืองประดับ 

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการซื ้อ 
เครื่องประทองและจิวเวลรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องประดับ
ทองและจิวเวลรีของผู้บริโภคท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยใช้ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 
ดา้นบุคคล ดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ รวมถึงปัจจัย
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ดา้นประชากรณ์ศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เพื่อน าผลจากการศึกษาท่ีได้
ในครั้งนีไ้ปเป็นข้อมูลส าหรับวางแผน และก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรบัผู้ประกอบการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ผู้ท่ีเคยซื ้อ
เครื่องประดับทองและจิวเวลรี มูลค่าตั้งแต่  5,000 บาทขึน้ไป ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา โดยการ
ส ารวจผ่านแบบสอบถามทัง้สิน้ 388 ชดุ 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องประดับทอง
และจิวเวลรีของผู้บริโภคท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเรียงตามอิทธิผลท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ตามล าดบั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจัยดา้นบุคลากร และความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึง ขณะท่ีปัจจยัทางลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย 
การติดต่อส่ือสารและการช าระเงิน ปัจจัยดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละหนา้รา้น และ
ปัจจัยด้านตรายี่หอ้ ไม่มีอิทธิผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้ เครื่องประดับทองและจิวเวลรี 
ส าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องประดบัทองและจิวเวลรี ท่ีไม่แตกต่างกนั 

กนกวรรณ กลับวงศ์ (2561) ไดศึ้กษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์การยอมรบั
เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้อญัมณีและเครื่องประดบัผ่านส่ือ
ออนไลน ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์การยอมรบัเทคโนโลยี และส่วนผสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้อัญมณีและเครื่องประดับผ่านส่ือออนไลน์ จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการ ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจขายสินคา้ออนไลน ์และผูท่ี้สนใจในธุรกิจนีไ้ดน้ าขอ้มลูไปใชใ้น
การวางแผนธุรกิจ และพฒันาต่อไป 

ผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื ้ออัญมณีและ
เครื่องประดับผ่านส่ือออนไลน์ให้ความส าคัญเป็นอันดับต้น รองลงมาคือ พฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลนส่์งผลต่อการตัดสินใจซือ้อัญมณีและเครื่องประดับผ่านส่ือออนไลน ์และสุดท้ายคือการ
ยอมรบัเทคโนโลยีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้อญัมณีและเครื่องประดบัผ่านส่ือออนไลน ์

ปารณีย์ พึ่งวิชา (2562) ท าการศึกษาการแบ่งกลุ่มพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซื ้อ
เครื่องประดับผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน ท าใหส้ามารถแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค เป็น 2 กลุ่มซึ่งมีลักษณะเฉพาะในแต่ละ
กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1: กลุ่มกระเป๋าหนักจ่ายไดถ้า้ชอบ ไม่ค่อย ชอบออกส่ือ ส่วนใหญ่เป็นคนในช่วง
อาย ุ35-45 ปี มีระดบัการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วง 30,001-45,000 บาท 
ประกอบอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจ มีบุคลิกภาพโดดเด่นและชอบสังคม มีวิถีชีวิตแบบรกัครอบครวั 
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มกัไม่ค่อยแสดงความชอบบนเครือข่ายสงัคมออนไลน ์และกลุ่มท่ี 2: กลุ่มวยัสะออ้น ชอบออกส่ือ 
ซือ้นอ้ยแต่บ่อยครัง้ ส่วนใหญ่เป็น คนในช่วงอาย ุ25-34 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อ
เดือนอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีบุคลิกภาพโดดเด่น
และชอบสงัคม มีวิถีชีวิตแบบแสวงหาความ สนุกสนาน มักแสดงออกทางความชอบบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน ์ใหค้วามสนใจความคิดเห็นผูม้ีอิทธิพล (เช่น ดารา บล็อกเกอร)์ ในการตดัสินใจซือ้
เครื่องประดบั  

ผลการวิจัยจะช่วยใหส้ามารถแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่ม (segment) เป็นประโยชนต่์อ
การก าหนดตลาดเป้าหมาย วางกลยทุธท์างการตลาด และการท าการตลาดออนไลน์ 

จากผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความพึงพอใจ การตัดสินใจ และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคต่อการเลือกซือ้เครื่องประดับ ผู้วิจัยพบว่าผลการวิจัยของ ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) 
แสดงใหเ้ห็นปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความพึงพอใจจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้น
บุคลากร และด้านความสะดวกสบายในการเข้าถึง มีอิทธิมากต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อ
เครื่องประดบั รวมทัง้ผลงานวิจยัของ กนกวรรณ กลบัวงศ ์(2561) และ ปารณีย ์พึ่งวิชา (2562) ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นความส าคัญของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเครื่องประดับ กลุ่มอายุ กลุ่มรายได ้ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรสนิยม ผ่านส่ือออนไลน์ หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นหลัก ซึ่ง
สอดคลอ้งกับสภาวะเศรษฐกิจท่ีตกอยู่ภายใตส้ถานการณโ์รคระบาดท่ีประเทศก าลังเผชิญอยู่ ณ 
ขณะนี ้ซึ่งผูว้ิจัยน าผลการวิจัยท่ีไดนี้ม้าก าหนดกลยทุธ ์และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการออกแบบ
แผนธุรกิจของเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยต่อไป 
 

2.3.4 งานวจิัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธท์างธุรกิจ 
ทรงพล อานภุาพ และ วิลัดดา เตชะเวช (2558) กรรมการผูจ้ดัการบริษัท เอ็น.เค นพ

เก้า โกลด์แอนด์เจมส์ จ ากัด  และ อาจารย์คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไดศึ้กษากลยุทธ์การตลาดบริการส าหรบัผูค้า้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดับขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร มีจุดประสงคเ์พื่อ 1.) ศึกษาสภาพการคา้และการบริการ
ของผูค้า้ปลีกอัญมณีและเครื่องประดับในกรุงเทพมหานคร 2.) เพื่อส ารวจทัศนคติพฤติกรรมและ
ปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื ้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวไทยและชาวต่างชาติใน
กรุงเทพมหานคร และ 3.) เพื่อจัดท ากลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีและ
เครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 400 ราย 
และชาวต่างชาติ 400 ราย 
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ผลการศึกษาพบว่า สภาพการค้าและการบริการของผู้ค้าปลีกอัญมณี และ
เครื่องประดับในกรุงเทพมหานคร มีการแข่งขันกันสูงมากในการส่งออก และมีแนวโน้มท่ีมีการ
เติบโตเพิ่มขึน้ทกุปี โดยผูบ้ริโภคชาวไทยมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 41-50 
ปี สมรสและยังอยู่ร่วมกัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
รายไดร้ะหว่าง 40,000-50,000 บาท ส่วนผูบ้ริโภคชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอาย ุ41-50 ปี สมรสและยงัอยู่ร่วมกัน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษัทเอกชน รายไดร้ะหว่าง 40,000-50,000 บาท กลยทุธก์ารตลาดต่อผูบ้ริโภคชาวไทย 
ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นบรรยากาศทางกายภาพ 
อยู่ในระดับมากตามล าดับ ส่วนกลยุทธ์การตลาดต่อผู้บริโภคชาวต่างชาติ ได้แก่ ด้านบุคลากร 
ด้านบรรยากาศทางกายภาพ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
ผลการวิจัยสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดบริการส าหรบัผูค้้าปลีกอัญมณีและเครื่องประดับ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น กลยุทธ์ส าหรบัผูบ้ริโภคชาวไทยน าเสนอ 
PRIMA-A และกลยทุธส์ าหรบัผูบ้ริโภคชาวต่างชาติน าเสนอ PRIDE-A 

วรรณยศ เพิ่มบุญ และ ไตรรตัน ์สิทธิทูล (2559) อาจารยว์ิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรรมการประจ าหลักสูตรครุศาสตรม์หาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร ตามล าดบั ไดศึ้กษากลยทุธ์การออบ
แบบเพื่อการขับเคล่ือนธุรกิจ : กรณีศึกษาคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการในธุรกิจ SMEs ใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการน า “การออกแบบ” ไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
ขับเคล่ือนธุรกิจผ่านกรณี ศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
กรุงเทพมหานคร  

ผลการวิจัยพบว่าผูป้ระกอบการจากกรณีศึกษาโดยมากเลือกใชป้ระโยชน์จากการ
ออกแบบในลักษณะของ “การออกแบบเพื่อรูปลักษณ”์ ซึ่งเป็นลักษณะของการใชป้ระโยชน์จาก
การออกแบบเพื่อสรา้งความน่าสนใจใหก้บัชิน้งาน และเป็นการด าเนินการกิจกรรมคู่ขนานรว่มไป
กบักลยุทธ์หลักดา้นอื่นๆ ของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยดา้นระดับความรู ้ระดับความสนใจ 
และระดับของประสบการณด์า้นการออกแบบของผูป้ระกอบการเป็นประเด็นส าคัญต่อการเลือก
ด าเนินการกิจกรรมดา้นการออกแบบในระดับโครงสรา้ง โดยมุ่งส่งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ และ
สรา้งประสบการณด์า้นการออกแบบ 

จากผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของทางธุรกิจ ท าใหผู้ว้ิจยัไดต้ระหนกัถึงกลยุทธท์างการตลาด
เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยให้ความส าคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ 
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การออกแบบเพื่อรูปลักษณ ์ของ วรรณยศ เพิ่มบุญ และ ไตรรัตน ์สิทธิทูล (2559) เพื่อสรา้งความ
น่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑ ์และออกแบบกลยทุธท์างการตลาด การบริการของผูค้า้ปลีกอญัมณีและ
เครื่องประดบัในกรุงเทพมหานคร โดยใชก้ลยทุธส์ าหรับผูบ้ริโภคชาวไทย (PRIMA-A) ของ ทรงพล 
อานุภาพ และ วิลัดดา เตชะเวช (2558) มาเป็นแนวทางในการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับ
แหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรต่์อไป 

ดงันั้นจากการรวมรวมผลงานวิจัยทัง้หมดท่ีผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อ
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นความส าคัญ และความสัมพันธ์ของงานวิจัย เพื่อมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ใหม้ีประสิทธิภาพ รูปแบบ 
รูปทรง ตรงตามความต้องการของตลาด ของกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้น าขอ้มูลท่ีไดม้า
ประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบัความพึงพอใจ การตดัสินใจ และความพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อการ
ออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย โดยการก าหนดกลยุทธ ์
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ช่องทางการจดัจ าหน่าย เพื่อน าไปต่อยอดผลงานวิจยัต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยเร่ือง การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคล
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนด าเนินการเป็น  2 ส่วนใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค ์มีขัน้ตอนดงันี ้

3.1. การด าเนินงานวิจัยขั้นต้น เพื่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวน
มงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

3.1.1. ศึกษาขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อท าการวิจยั 
3.1.1.1. ศึกษาขอ้มลูดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
3.1.1.2. ศึกษาขอ้มลูดา้นสญัลกัษณ ์

3.1.2. ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
3.1.3. การออกแบบเครื่องมือท่ีใชท้ าวิจยั 
3.1.4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.1.5. การออกแบบเครื่องประดบัแหวน 
3.1.6. การคดัเลือกแบบเครื่องประดบั 
3.1.7. การพฒันาและผลิตชิน้งานตน้แบบ 

3.2. การด าเนินงานวิจัยขั้นปลาย เพื่อออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตาม
หลกัเลขศาสตรไ์ทย 

3.1 การด าเนินงานวิจัยขัน้ต้น เพื่อการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย 

3.1.1 ศึกษาข้อมลูพืน้ฐานเพื่อท าการวิจัย 
3.1.1.1. ศึกษาข้อมูลด้านเลขศาสตรไ์ทย 

เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจัยไดศึ้กษาขอ้มลูจากเอกสาร หนังสือ บทความต่างๆ น ามาซึ่ง
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตีความหมายของเลขมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย  โดยแบ่ง
ขัน้ตอนในการศึกษาดงันี ้

3.1.1.1.1. การตีความหมายของตวัเลขตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
3.1.1.1.2. การสังเคราะห์ข้อมูลจากเลขศาสตรไ์ทย เพื่อน าไปใช้ในการ

ออกแบบเครื่องประดบัมงคล 
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3.1.1.1.1 การตีความหมายของตัวเลขตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
1. ศาสตรแ์ห่งก าลังดวงดาว คือ การค านวณจากผลรวมของตัวเลขทัง้หมด 

มากระจายออกท่ีละขั้น แล้วบวกรวมไปเรื่อยๆ จนเหลือเลขตัวเดียว ตามหลักแนวคิดและการ
ค านวณของของไคโร ตัวอย่างเช่น มีเลขชุดดังนี ้1234567890 ใหน้ ามากระจายแลว้บวกรวมกัน
ดังนี ้1+2+3+4+5+6+7+8+9+0 ผลลัพธ์ท่ีไดคื้อ 45 (ซึ่งยังไม่เป็นเลขตัวเดียว) ขั้นตอนต่อไปน า
ผลลัพธ์ท่ีไดม้ากระจายแลว้บวกรวมกนัอีกครัง้ดังนี ้4+5 ผลลัพธท่ี์ไดคื้อ 9 (เป็นเลขตัวเดียว) แลว้
น าไปตีความหมายตามอิทธิผลของดวงดาวจะมีความหมายทัง้หมด 10 ความหมาย 

2. ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ คือ การจับคู่ของตัวเลขตั้งแต่  0-9 มาจับคู่กับ 0-9 อีก
ชดุนึง แลว้ตีความหมายจากอิทธิผลของดวงดาวท่ีสมัพันธก์นัในเชิงโหราศาสตร ์ไดแ้ก่ คู่มิตร กบัคู่
ศตัรู จะมีความหมายทัง้หมด 55 ความหมายของการจบัคู่ตวัเลขทัง้หมด 

ตาราง 7 แสดงการจบัคู่ของตวัเลข 

เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 00          
1 01/10 11         
2 02/20 12/21 22        
3 03/30 13/31 23/32 33       
4 04/40 14/41 24/42 34/43 44      
5 05/50 15/51 25/52 35/53 45/54 55     
6 06/60 16/61 26/62 36/63 46/64 56/65 66    
7 07/70 17/71 27/72 37/73 47/74 57/75 67/76 77   
8 08/80 18/81 28/82 38/83 48/84 58/85 68/86 78/87 88  
9 09/90 19/91 29/92 39/93 49/94 59/95 69/96 79/97 89/98 99 

 
3. ศาสตรแ์ห่งผลรวมค่าก าลังดวงดาว คือศาสตรท่ี์ได้จากการค านวณค่า

ก าลงัดวงดาวของชื่อและนามสกุล ตามหลักทักษา (พลงัดวงดาวของพยัญชนะและสระของไทย) 
หากผลรวมมีค่ามากกว่า 100 ขึน้ไป แลว้น ามาประยกุตใ์ชก้บัตีความหมายไดด้งันี ้

3.1. ตีความหมายเหมือนศาสตรแ์ห่งก าลังดวงดาวขา้งตนั คือ รวมก าลัง
ตวัเลขใหเ้หลือเลขตวัเดียว 
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3.2. กรณีได้ค่าผลรวมก าลังดวงดาวเป็นหลักรอ้ยท่ีมี 0 อยู่ในต าแหน่ง
กลาง (…0…) เช่น 101 204 508 809 เป็นตน้ ใหต้ดั 0 ออกแลว้ตีความหมายตามศาสตรแ์ห่งเลข
คู่ เช่น 909 => 99  

3.3. กรณีท่ีไดค่้าผลรวมก าลังดวงดาวเป็นตัวเลขชุดเรียงปกติ เช่น 115 
146 219 ใหตี้ความหมายเป็นคู่ของตัวเลขทีละชดุตามศาสตรแ์ห่งเลขคู่ เช่น 219 ใหตี้ความหมาย
ของเลข 21 และ 19 โดยเรียงความหมายจากตัวตนบุคลิกภาพภายนอกเข้าสู่ภายในจิตใจผู้นั้น 
หรือเรียกว่า ศาสตรแ์ห่งการรอ้ยเรียงตวัเลข 

การน าความรูข้องการตีความหมายตามศาสตรแ์ห่งผลรวม ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ 
และศาสตรแ์ห่งผลรวมค่าก าลงัดวงดาว พรอ้มทัง้ศาสตรแ์ห่งการรอ้ยเรียง จะเห็นไดว้่าความหมาย
ของเลขศาสตรท์ัง้หมด เป็นการแสดงอิทธิผลของดวงดาวท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลนัน้ๆ จาก
ภายนอกสู่ภายในจิตใจ สามารถรวบรวมความหมายตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยตามหลกัแนวคิดของ
อาจารยพ์ลหูลวง ไดท้ัง้หมด 65 ความหมายตามหลักเลขศาสตร ์ท่ีไดร้บัอิทธิพลจากดาวดาวตาม
โหราศาสตรก์บัความสมัพนัธข์องดาวดาว ท าใหผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหเ์ห็นความสมัพนัธข์องตวัเลขและ
ความหมายท่ีได ้พบว่ามีความหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบั 4 เร่ืองส าคญัดงัต่อไปนี ้

1. เร่ืองความส าเร็จในชีวิต 
2. เร่ืองหนา้ท่ีการงาน 
3. เร่ืองการเงิน ทรพัยสิ์น 
4. เร่ืองความรกั ความสมัพนัธ ์

ซึ่งลักษณะของความส าคัญท่ีไดจ้ากการตีความ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ถวัลรตัน์ กัลชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2559) ท่ีว่าดว้ยลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมี
ความสนใจความเชื่อโชคลางเครื่องประดับหินสีบ าบดั ท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคให้
ความสนใจความเชื่อท่ีส าคญัเกี่ยวกบักบัเร่ืองความส าเร็จ การงาน การเงิน และความรกั 
 

3.1.1.1.2 การสังเคราะหต์ัวเลขตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
ผูว้ิจยัไดม้องเห็นความพนัธข์องการใหนิ้ยามดวงดาว จากการศึกษาขอ้มลูใน

หนังสือพืน้ฐานโหราศาสตร ์(ความมหัศจรรยข์องตวัเลข) จึงน าวิธีการเลือกตัวเลขมงคลตามหลัก
เลขศาสตร ์เพื่อน ามาออกแบบเครื่องประดบั โดยน าแนวคิดของอาจารยพ์ลหูลวง ไดแ้บ่งประเภท
ดวงดาวพระเคราะหต์ามโหราศาสตร ์ดงันี ้
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ตาราง 8 แสดงประเภทของดาวตามโหราศาสตร ์

ตัวเลข 
ตามหลักเลขศาสตร ์

ดวงดาว 
ตามโหราศาสตร ์

ดาวพระเคราะห ์
ตามโหราศาสตร ์

1 ดวงอาทิตย ์ ดาวบาปเคราะห ์
2 ดวงจนัทร ์ ดาวศภุเคราะห ์
3 ดาวองัคาร ดาวบาปเคราะห ์
4 ดาวพธุ ดาวศภุเคราะห ์
5 ดาวพฤหสับดี ดาวศภุเคราะห ์
6 ดาวศกุร ์ ดาวศภุเคราะห ์
7 ดาวเสาร ์ ดาวบาปเคราะห ์
8 ดาวพระราห ู ดาวบาปเคราะห ์
9 ดาวพระเกต ุ ดาวศภุเคราะห ์
0 ดาวมฤตย ู ดาวบาปเคราะห ์

 
จากตารางแสดงประเภทของดาวพระเคราะห์ตามโหราศาสตร ์แบ่งได้ 2 

ประเภทคือ 
1. ดาวศุภเคราะห์ คือ ดวงจันทร ์(2), ดาวพุธ (4), ดาวพฤหัสบดี (5), 

ดาวศกุร ์(6), และดาวพระเกต ุ(9) เป็นดวงดาวท่ีใชแ้ทนฤกษ์มงคล คราวมงคล คราวดี สิริมงคล 
2. ดาวบาปเคราะห์ คือ ดวงอาทิตย์ (1), ดาวอังคาร (3), ดาวเสาร ์(7), 

ดาวพระราหู (8), และดาวมฤตยู (0) เป็นดวงดาวท่ีใช้แทนฤกษ์รา้ย คราวเคราะห์ เคราะห์รา้ย 
อปัมงคล 

การสังเคราะหต์ัวเลขมงคล โดยการน าศาสตรท่ี์ใชใ้นการตีความหมายของ
ดวงดาว คือ ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลงัดวงดาว ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ และศาสตรแ์ห่งการรอ้ยเรียงตวัเลข 
มาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งเลขมงคลเพื่อแสดงถึงลักษณะการส่งอิทธิพลต่อชีวิต คือ เลขมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทยท่ีได้ตอ้งเป็นตัวเลขท่ีไดร้บัอิทธิผลจากดาวศุภเคราะหม์ากท่ีสุด  ตามแนวคิด
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 18 แสดงอิทธิผลของตวัเลขตามหลกัเลขศาสตรท่ี์ส่งผลต่อชีวิตเป็นล าดบัขัน้ 

ตัวอย่างในการตีความหมายและการแสดงอิทธิผลของตัวเลขตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ท่ีส่งผลต่อชีวิต เช่นเลข 456 เป็นดงันี ้

 
ผลรวมของก าลงัดวงดาว 4 + 5 + 6 = 15 => 1 + 5 => 6 
อิทธิพลของเลข 45 และ 56 
การเรียงล าดบัในการตีความ ภายนอกสู่ภายใน  
 

จากตัวอย่างท่ีแสดงถึงอิทธิผลของดวงดาวท่ีมีในเลขชุดนี้ จะเห็นได้ว่า 
ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลังดวงดาว ตรงกับ ดาวศุกร ์(6) เป็นศุภเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ในแต่ละคู่
ของตวัเลข คือ 45 และ 56 เป็นคู่ตวัเลขท่ีเกิดจากการจบัคู่ของดาวศภุเคราะหท์ัง้คู่ คือ ดาวพุธ (4) 
ดาวพฤหัสบดี(5) และดาวศุกร ์(6) ส่วนศาสตรแ์ห่งการรอ้ยเรียงตัวเลข คือการตีความหมายเพื่อ
ท านายลกัษณะอิทธิผลของตวัเลขต่อชีวิตผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง 

ความหมายของเลข 456 คือ เป็นเลขมงคลท่ีดีมาก ผู้ท่ีได้รับอิทธิผลจาก
ตัวเลขชุดนีจ้ะประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีความเจริญรุ่งเรืองกา้วหน้า ผู้ใหญ่ให้การ
ช่วยเหลืออุปถัมภ์ บริวารดี มีโชคมีทรพัย ์ร  ่ารวย เงินทองไม่ขาดมือ ความรกัดี คนรกัใคร่ พูดจา
ไพเราะ 

สรุปคือ เลข 456 เป็นเลขท่ีประกอบไปดว้ยดาวศุภเคราะห ์ในทุกขั้นตอนใน
การตีความหมาย ซึ่งหมายความว่าตัวเลขชุดนีถ้ือว่าเป็นเลขท่ีมีอิทธิผลต่อชีวิตระดบัมาก เหมาะ
กบัทกุคน ทกุอาชีพ ใครมีไวค้อบครองหรือใชต้วัเลขชดุนีถ้ือว่าดีมากๆ  

 

ผลรวม

เลขคู่

รอ้ยเรียง

ศาสตรแ์ห่ง
ผลรวมดวงดาว

ศาสตรแ์ห่งเลขคู่

ศาสตรแ์ห่งการรอ้ยเรียง
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เกณฑใ์นการจัดระดับความส าคัญของเลขมงคลเพื่อแสดงถึงลักษณะ
การส่งอิทธิพลต่อชีวิตมีระดับดังนี ้

1. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดับดีมากท่ีสุด  คือ ศาสตร์แห่งผลรวมก าลัง
ดวงดาวตรงกบัดาวศภุเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวศภุเคราะห์ 

2. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดับดีมาก คือ ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลังดวงดาว
ตรงกบัดาวบาปเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวศภุเคราะห์ 

3. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดับดี คือ ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลังดวงดาวตรงกับ
ดาวศภุเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห์ 

4. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดับปานกลาง  คือ ศาสตร์แห่งผลรวมก าลัง
ดวงดาวตรงกบัดาวบาปเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห์ 

5. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดบัพอใช ้คือ ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลงัดวงดาวตรง
กบัดาวศภุเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวบาปเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห์ 

6. ส่งอิทธิผลต่อชีวิตระดับแย่ คือ ศาสตรแ์ห่งผลรวมก าลังดวงดาวตรง
กบัดาวบาปเคราะห ์ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ประกอบดาวบาปเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห์ 

ตาราง 9 แสดงเกณฑใ์นการจดัระดบัความส าคัญของตวัเลขมงคล พรอ้มระบุแถบสี 

ระดับ ศาสตรแ์ห่งผลรวมดวงดาว ศาสตรแ์ห่งเลขคู่ 

ดีมากที่สุด ดาวศภุเคราะห ์ ดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวศภุเคราะห์ 

ดีมาก ดาวบาปเคราะห ์ ดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวศภุเคราะห์ 

ดี ดาวศภุเคราะห ์ ดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห ์

ปานกลาง ดาวบาปเคราะห ์ ดาวศภุเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห ์

พอใช้ ดาวศภุเคราะห ์ ดาวบาปเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห ์

แย่ ดาวบาปเคราะห ์ ดาวบาปเคราะหค์ู่กบัดาวบาปเคราะห ์

 
เมื่อน าเกณฑ์ท่ีได้จากการจัดระดับความส าคัญตัวเลขมงคล มาแสดงใน

ตารางการจบัคู่ของตวัเลข (ตารางที่ 8) จะท าใหเ้ห็นการแสดงระดบัของตวัเลขมงคลดงัต่อไปนี ้
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ตาราง 10 แสดงระดบัความส าคญัของเลขมงคลกบัศาสตรเ์ลขคู่ 

เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 00          

1 01/10 11         

2 02/20 12/21 22        

3 03/30 13/31 23/32 33       

4 04/40 14/41 24/42 34/43 44      

5 05/50 15/51 25/52 35/53 45/54 55     

6 06/60 16/61 26/62 36/63 46/64 56/65 66    

7 07/70 17/71 27/72 37/73 47/74 57/75 67/76 77   

8 08/80 18/81 28/82 38/83 48/84 58/85 68/86 78/87 88  

9 09/90 19/91 29/92 39/93 49/94 59/95 69/96 79/97 89/98 99 

 
กล่าวคือ ระดบัความส าคญัของเลขมงคลท่ีปรากฎในศาสตรแ์ห่งเลขคู่ มีดงันี ้

1. ระดับมากท่ีสุด 16 คู่เลข ไดแ้ก่เลข 22 24 29 42 45 49 54 56 59 65 
69 92 94 95 96 99 

2. ระดบัดีมาก 9 คู่เลข ไดแ้ก่เลข 25 26 44 46 52 55 62 64 66  
3. ระดับดี 28 คู่เลข ได้แก่เลข 02 04 05 06 09 14 15 20 23 27 32 36 

39 40 41 47 50 51 60 63 67 68 72 74 76 86 90 93 
4. ระดบัปานกลาง 22 คู่เลข ไดแ้ก่เลข 12 16 19 21 28 34 35 43 48 53 

57 58 61 75 79 82 84 85 89 91 97 98 
5. ระดบัพอใช ้11 คู่เลข ไดแ้ก่เลข 11 13 18 31 33 38 77 78 81 83 87  
6. ระดบัแย่ 14 คู่เลข ไดแ้ก่เลข 00 01 03 07 08 10 17 30 37 70 71 73 

80 88 
จากระดับความส าคัญของเลขมงคล ผู้วิจัยจึงน าเลขมงคลในระดับ

ความส าคัญ 3 ระดับแรก คือ ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมาก และระดับดี น ามาสังเคราะห์แยก
ประเภทตามความหมายท่ีเกี่ยวขอ้งในแต่ละดา้นอีกครัง้ ไดแ้ก่ 

1. เร่ืองความส าเร็จในชีวิต  
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1.1. ระดบัดีมากท่ีสดุ มี 5 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 45 54 59 95 99 
1.2. ระดบัดีมาก มี 2 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 44 55 
1.3. ระดบัดี มี 6 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 09 15 39 51 90 93 

2. เร่ืองหนา้ท่ีการงาน 
2.1. ระดบัดีมากท่ีสดุ มี 4 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 29 49 92 94 
2.2. ระดบัดีมาก มี 2 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 25 52  
2.3. ระดบัดี มี 10 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 04 05 14 40 41 47 50 67 74 76 

3. เร่ืองการเงิน ทรพัยสิ์น  
3.1. ระดบัดีมากท่ีสดุ มี 6 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 24 42 56 65 69 96 
3.2. ระดบัดีมาก มี 3 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 46 64 66 
3.3. ระดบัดี มี 6 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 06 60 27 68 72 86 

4. เร่ืองความรกั ความสมัพนัธ ์
4.1. ระดบัดีมากท่ีสดุ มี 1 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 22  
4.2. ระดบัดีมาก มี 2 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 26 62  
4.3. ระดบัดี มี 6 เลขคู่ ไดแ้ก่เลข 02 20 23 32 36 63 

จากการศึกษาข้อมูลและความหมายท่ีได้จากหลักเลขศาสตรไ์ทย พรอ้ม
น ามาสงัเคราะหห์าแนวทางในการเลือกตวัเลขมงคล เพื่อน ามาออกแบบเครื่องประดับมงคลท่ีตรง
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทย จะเห็นได้ว่ามีขอ้มูลตัวเลขมงคลสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมชาย 
ส าเนียงงาม (2545) ซึ่งมีตัวเลขมงคลไดแ้ก่เลข 9 14 15 19 20 24 36 40 41 42 45 46 50 51 55 
56 59 63 64 65 90 91 95 99 และสอดคลอ้งกับเลขศาสตรท่ี์ใหคุ้ณในระดับดีมากของ จักรกฤษ 
แร่ทอง (2554) คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51 ,53 ,55, 56, 
59, 63, 64, 65 

ดังนั้นตัวเลขมงคลท่ีผู้วิจัยใชเ้ป็นข้อมูลหลักในการออกแบบเครื่องประดับ
แหวนมงคล ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ไดแ้ก่ 

1. เร่ืองความส าเร็จในชีวิต ไดแ้ก่เลขมงคลหลกั 45 54 55 59 95 99 เลข
มงคลรอง 09 15 51 90 

2. เร่ืองหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่เลขหลกั 14 40 41 50 เลขมงคลรอง 04 05 
3. เร่ืองการเงิน ไดแ้ก่เลขหลกั 24 42 46 56 64 65 เลขมงคลรอง 06 
4. เร่ืองความรกั ไดแ้ก่เลข 02 20 23 36 63  
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3.1.1.2. ศึกษาข้อมูลด้านสัญลักษณ ์
เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และบทความต่างๆ น ามาซึ่ง

ขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตีความหมายของสญัลักษณต่์างๆ ท่ีแสดงความเป็นสิริมงคลต่อ
ผู้ใช้ หรือผู้ท่ีมีสัญลักษณ์ไว้ในคอบครอง  ภายใต้ขนบจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วฒันธรรมทอ้งถิ่นในแต่ละพืน้ท่ี แต่ละภมูิภาค แต่ละชนชาติท่ีใหค้วามเชื่อในส่ิงของ สตัว์ ภาพวาด 
ภาพเขียน และตราสญัลกัษณแ์ทนความมงคลในดา้นต่างๆ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับสญัลกัษณ ์หรือ ส่ิงของ ตัวแทนท่ีใชส่ื้อความหมายท่ีมีนัย
ยะทัง้หมด ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นความเชื่อมโยงของการใหค้วามหมายของสญัลกัษณท่ี์แสดงถึงความ
เป็นสิริมงคลต่อผูใ้ช ้สามารถจดัเป็นหมวดหมู่หลกัๆ ไดด้งันี ้

1. สญัลกัษณท่ี์ใชส้ตัวใ์นการส่ือความหมาย 
2. สญัลกัษณท่ี์ใชธ้รรมชาติ ตน้ไม ้พืช ผลไม ้ในการส่ือความหมาย 
3. สญัลกัษณท่ี์ใชส่ิ้งของในการส่ือความหมาย 
4. สญัลกัษณท่ี์เกิดจากความเชื่อ ศาสนา ในการส่ือความหมาย 
5. สญัลกัษณท่ี์เกิดจากการค่านิยม 
6. สญัลกัษณศ์กัด์ิสิทธิ์ อกัษรรูน 

สามารถสังเคราะหข์้อมูลหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทของสัญลักษณ์และ
ความหมายออกมาอยู่ในรูปแบบของตาราง ไดด้งันี ้

ตาราง 11 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของสญัลกัษณแ์ละความหมาย 

รูป/สัญลักษณ ์ ความส าเร็จ การงาน การเงิน ความรัก 
สัตว ์ เสือ มงักร, กิเลน, 

ชา้ง, สิงโต, มา้ 8 
ตวั, เต่าทอง 

ปลามงักร, 
ปลาคารฟ์, 
เกล็ดปลาคารฟ์, 
หม,ู นกยงู, อฐู 

นกกระเรียนคู่, 
กระต่าย, 
เพนกวินเจนตู 
 

ธรรมชาติ พืช 
ต้นไม้ ผลไม ้

 ตน้ไผ่, ลกูโอก้, 
ตน้ไมย้ืนตน้ 

น า้ตก, แม่น า้, 
ล าธาร,  
ดอกพีโอนี หรือ
ดอกโบตั๋น 

ดอกกุหลาบ, 
แอปเปิ้ล, 
ใบโคลเวอร ์4 
แฉก 
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ตารางที ่11 (ต่อ) 

รูป/สัญลักษณ ์ ความส าเร็จ การงาน การเงิน ความรัก 

สิ่งของต่างๆ เรือส าเภา  เงินตรา, 
แมวกวกั 

ช็อกโกแลต, 
แหวนเพชร 

ความเชื่อ 
ศาสนา 

ฮกลกซิ่ว, 
โป้ยเซียน 

ต่ีจู่เอีย้ 
 

ไฉซิงเอีย้, เซียมซู
, ป่ีเซียะ, กวนอ ู

กามเทพ 
 

ค่านิยม    รูปหวัใจ, 
อินฟินิตี ้

อักษรรูน   ,     ,   

 
จากตารางแสดงความสัมพันธ์ประเภทของสัญลักษณแ์ละความหมายท่ีไดจ้าก

ความเชื่อทางวัฒนธรรมแต่ละชนชาติ มี ท่ีความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญของรูปแบบสัญลักษณ์ในการแทนความหมาย ท่ีส่ือออกมาในรูปแบบต่าง จ าน า
แนวคิดสัญศาสตร์มาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคล เพื่อให้ได้
เครื่องประดบัแหวนมงคลส่ือความหมายของความเชื่อไดอ้ย่างชดัเจนยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาขอ้มูลทางเลขศาสตร ์และขอ้มูลทางสัญศาสตรไ์ทย ผูว้ิจัยจึงน า
ขอ้มลูท่ีไดไ้ปเป็นขอ้มูลพืน้ฐานของการออกแบบเครื่องมือในการท าวิจยั คือแบบสอบถาม ส าหรบั
ส ารวจความตอ้งการของประชากรเพ่ือหารูปแบบ รูปทรง ขนาดของ ความเขา้ใจในสญัลกัษณ ์การ
ตีความส่ือความหมาย และความเชื่อในเลขศาสตรไ์ทย เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแนวทางการ
ออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยต่อไป 
 

3.1.2 ก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ผูว้ิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษาจากลักษณะของพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค โดยการคัดเลือกตามคุณลักษณะท่ีตรงตามหมวดหมู่ประชากรท่ีศึกษา แบ่งออกได้ 3 
กลุ่มดงันี ้

1. กลุ่มประชากรท่ีเชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย ได้แก่ ผู้ท่ีมีความรู้
ทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย โหราจารย ์หรือผูท่ี้ไดร้บัความนิยมยกย่องว่าเป็นผูรู้เ้กี่ยวกับตัวเลขมงคล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_iwaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_berkanan.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_dagaz.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_wunjo.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_sowilo.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_sowilo_variant.png
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โดยมีความช านาญในการท านาย พยากรณด์วงชะตามากกว่า 10 ปีขึน้ไป และเป็นท่ีรูจ้ักกนัอย่าง
แพรห่ลายในส่ือสงัคมออนไลน ์

2. กลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดบั ในรูแบบบริษัท หา้ง รา้น หรือแบรนสิ์นคา้เครื่องประดบั ท่ีไดร้บัความนิยม เป็นท่ีรูจ้ัก
กนัอย่างแพรห่ลาย ณ ปัจจบุนั ทัง้ทางออฟไลน ์และทางออนไลน์ 

3. กลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์หรือเลข
มงคลต่างๆ โดยคัดเลือกประชากรหญิงจากกลุ่มสาธารณะทางเฟสบุ๊คชื่อ “เรียนรูศ้าสตรต์ัวเลข 
และโหราศาสาตรข์ั้นพืน้ฐาน” ซึ่งประชากรไดม้ีประสบการณ์ในการใชเ้ลขศาสตรจ์ากผลิตภัณฑ ์
เช่น เบอรโ์ทรศัพท ์ทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น ท่ีมีเลขมงคล ผลรวมตวัเลขมงคล รวมทัง้การสวมใส่
เครื่องประดบัมงคล เครื่องประดบัความเชื่อ วตัถมุงคลต่างๆ 

จากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัเลขศาสตร ์ผูว้ิจัยไดก้ าหนด
ขอบเขตของช่วงอายจุากการแบ่งตามเจนเนอเรชั่น  
 

ปัจจัยการแบ่งจ านวนประชากรตามช่วงอายุ 
ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) (2562) ไดช้ีแ้จงรายละเอียดลักษณะของ

ประชากรไทย ณ ปัจจบุนั ตามช่วงอาย ุโดยแบ่งเป็นเจนเนอเรชั่น (Generation) ไดด้งันี ้
1. Baby boomer (เบบี ้บูมเมอร)์ อายุ 56-74 ปี (ผู้ท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2489-

2507) เป็นกลุ่มประชาการท่ีถือไดว้่ามีความมั่งคั่งในเร่ืองของเงินและเวลา และเป็นกลุ่มประชากร
ท่ีถือได้ว่ามีความสุขส าราญเป็นอันมาก แสวงหาความสะดวกสบาย และความเพลิดเพลิน 
โดยเฉพาะการท่องเท่ียว การเดินทางไปในสถานท่ีใหม่ๆ หาแรงบนัดาลใจ และประสบการณแ์ปลก
ใหม่ เพื่อสรา้งความพึงพอใจใหก้บัตวัเอง 

2. Generation Xers (เจนเอ็กซ์) อายุ 41-55 ปี (ผู้ท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2508-
2522) เป็นกลุ่มประชากรท่ีมีไลฟ์สไตลท่ี์ก า้กึ่งระหว่างวัฒนธรรม  Analog ของเบบีบู้มเมอร ์กับ 
Digital ของเจนวาย ซึ่งเป็นท่ีน่าจบัตามองเพราะเป็นตวัแทนของกลุ่มตลาดท่ีทรงพลัง ทัง้เรื่องการ
ใชจ้่ายและการดูแลครอบครวั การวางแผน การมองหากิจกรรมใหม่ๆ เพื่อมาเติมเต็มชีวิต นับว่า
เป็นศูนยก์ลางของทุกส่ิง ดังนั้นเจนนีจ้ึงเป็นเจนท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุด สินค้าและบริการท่ีช่วย
ประหยดัเวลา เร่ืองสขุภาพ การออกก าลงักาย และความเป็นอยู่  

3. Millennial (มิลเลนเนียล / เจนวาย) อายุ 23-40 ปี  (ผู้ท่ีเกิดในปี พ.ศ. 
2523-2540) เป็นกลุ่มประชากรท่ีเปิดกวา้งทางความคิด และเสพความบันเทิงในโลกอินเตอรเ์น็ต 
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เป็นกลุ่มใชง้านแถวหนา้ในโลกออนไลนส์ าหรบัการเชื่อมโยงความสนใจในเรื่องเดียวกนั พรอ้มทัง้
ยินดีท่ีจะจ่ายเงินให้กับประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือยากแก่การเขา้ถึง ส าหรบัการโพสตบ์นส่ือ
โซเชียลมีเดีย ความเชื่อ การท่องเท่ียว สตัวเ์ลีย้ง สขุภาพ เป็นส่ิงท่ีชาวมิลเลนเนียลใหค้วามส าคัญ 
โดยเฉพาะการซือ้สินค้าออนไลน์ การได้สิทธิพิเศษ การเป็นลูกค้า VIP เป็นการสรา้งความภูมิใจ
ใหก้บักลุ่มนีไ้ดดี้ สินคา้ท่ีสะทอ้นคณุค่าและสรา้งความเชื่อมั่น สินคา้ท่ีใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม รกัษ์โลก 

4. Generation Z (เจนซี) อายุ 10-22 ปี (ผูท่ี้เกิดในปี พ.ศ. 2541-2553) เป็น
กลุ่มประชากรท่ีใจกวา้งมากท่ีสุด มีความหลากหลายทางเชือ้ชาติ ใหค้วามส าคัญกับความเท่า
เทียม ความเสมอภาคในทุกๆ ดา้น อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ เป็นศูนยก์ลางของนวัตกรรม ชอบ
ความท้าทายและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใหม่ๆ ชอบการคิดนอกกรอบ การสรา้งสรรค์
โอกาสท่ีไม่เคยมีมาก่อน รายได้ส่วนใหญ่มักใช้ไปกับการท่องเท่ียวสไตล์สรา้งประสบการณ ์
อาสาสมคัร งานฝีมือ งานรณรงคร์กัษาส่ิงแวดลอ้ม 

5. Alpha (อัลฟ่า) อายุแรกเกิดถึง 9 ปี (ผู้ท่ีเกิดในปีปัจจุบันถึง พ.ศ.2554) 
เป็นกลุ่มประชากรท่ีโตขึน้มาพรอ้มกบัเทคโนโลยีดิจิตลั เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial 
Intelligence) และเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) แบบครบครนั จนเป็นเรื่องปกติ สามารถ
เติมเต็มความรู ้หรือค าแนะน าไดด้ว้ยตนเองจากโลกอินเตอรเ์น็ต เป็นเจนท่ีเปิดกวา้งในเรื่องเพศ
มากท่ีสดุ มีความหลากหลาย ความเท่าเทียม มีความเป็นตัวตน กลา้แสดงออกอย่างเต็มท่ี พรอ้ม
ถกูปลกูฝังเร่ืองสขุภาพ ส่ิงแวดลอ้ม การออกก าลงักายใหเ้ป็นกิจวตัร 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัศนูยข์อ้มลูอญัมณีและเครื่องประดบั สถาบนัวิจยัและพฒันาอัญ
มณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (2558) ท่ีกล่าวถึงลักษณะรสนิยมของผู้บริโภค
เครื่องประดับ วัยและไลฟ์สไตลข์องผูซ้ือ้ รูปแบบดีไซน ์ชนิดของอัญมณี วัตถุดิบท่ีใช ้จนถึงระดับ
ราคา มี 3 เจนเนอเรชั่นหลกัคือ 

1. Baby Boomer (Gen-B) เป็ น กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภ ค เข้า ข่ า ย ผู้ สู ง วั ย  นิ ยม
เครื่องประดบัท่ีหรูหรา สวมใส่สบาย ใส่ใจคณุภาพ และตอ้งสามารถสะสมมลูค่าในตวัเองได้ 

2. Generation X (Gen-X) เป็นช่วงวัยท่ีมีฐานะและหนา้ท่ีการงานมั่นคง จึง
เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการซือ้สงู กลา้ใชจ้่ายเพื่อส่ิงฟุ่ มเฟือยในชีวิต นิยมเครื่องประดับท่ีสะทอ้น
ความเป็นตวัตน แลดทูนัสมยั และเสริมบุคลิกภาพ 

3. Generation Y (Gen-Y) เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่นหรือ วัยท า งานตอนต้น  ซึ่ ง
เครื่องประดับไม่มีอิทธิผลต่อผู้บริโภคกลุ่มนีม้ากเท่ากับสินคา้ไอทีต่างๆ นับว่าเป็นความท้าทาย
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อย่างยิ่งกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จะตอ้งมันใจดว้ย ดีไซนโ์ดนๆ เครื่องประดับจะตอ้งมี
ดีไซนแ์นวเก๋ เท่ สวยงาม และราคาไม่สงู 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเลข
ศาสตร ์จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีไลฟ์สไตลใ์นการชื่นชอบผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัเลขศาสตรไ์ทย 
เลขมงคล เบอรโ์ทรศพัทม์งคล ทะเบียนรถมงคล และเครื่องประดบัมงคล โดยก าหนดช่วงอายุของ
ผูบ้ริโภคจากรสนิยมในการเลือกซือ้เครื่องประดับในช่วงวัยท างานตอนตน้ และวัยท างานท่ีก าลัง
สรา้งความมั่งคง คือ ช่วงเจนเนอเรชั่นเอ็กซ ์และเจนเนอเรชั่นวาย หรืออาย ุ23-55 ปี  
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จากกลุ่มประชากรท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดไวข้า้งตน้ จึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างในการ

ท าวิจยัโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth interviews) โดยก าหนดดงันี ้
1. กลุ่มประชากรท่ีเชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย จ านวน 3 ท่าน 
2. กลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับ จ านวน 5 

ท่าน 
3. กลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์จ านวน 

21 ท่าน 
 

3.1.3 การออกแบบเคร่ืองมือที่ใช้ท าวิจัย 
ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งตาม

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดด้งันี ้ 
3.1.3.1. ส าหรบักลุ่มประชากรท่ีเชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย ใชเ้ครื่องมือ

คือ แบบสัมภาษณโ์ดยเนน้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response Question) 
(ภาคผนวก ค.) โดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

3.1.3.2. ส าหรบักลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 
ใชเ้ครื่องมือ คือ แบบสมัภาษณโ์ดยเนน้ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response 
Question) (ภาคผนวก ง.)  
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ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั 
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

3.1.3.3. ส าหรบักลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์
ใชเ้ครื่องมือ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1.3.3.1. ช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ ์
โดยเนน้ลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended Response Question) (ภาคผนวก จ.)  

ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบัมงคล 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

3.1.3.3.2. ช่วงของการประเมินแบบภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคล
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ผู้วิจัยได้เลือกใช้ แบบสอบถามออนไลน์โดยเน้นลักษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Close-Ended Response Question) (ภาคผนวก ช.)  

ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับการประเมินภาพแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลัก

เลขศาสตรไ์ทย 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 
3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
เฉพาะกลุ่มเชิงลึก (In-depth interviews) เพื่อน าขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างมาสังเคราะหเ์พื่อศึกษา
หาแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย และเพื่อ
การสรา้งแนวทางธุรกิจเครื่องประดบัมงคล โดยแหล่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 

3.1.4.1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากประชากรตามกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่ม จ านวน 29  ท่าน (ภาคผนวก ซ.) 

3.1.4.2. ข้อมูลทุ ติยภูมิ  (Secondary data) เป็นข้อมูล ท่ีได้จากการศึกษา
เกี่ยวกบัขอ้มูลทางดา้นเลขศาสตร ์สัญลกัษณ ์การออกแบบเครื่องประดบั และการตลาดเกี่ยวกับ
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ธุรกิจเครื่องประดบั โดยคน้ควา้จากขอ้มลูเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความวิชาการ บทความ
อิเล็กทรอนิกส ์วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์รายงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง และขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

โดยขั้นตอนการเก็บขอ้มูลจากประชากรท่ีก าหนดไว ้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ตามแนวคิดการเพิ่มมูลค่า ในขั้นตอน Empathize 
คือการท าความเข้าใจประชากรท่ีท าการศึกษา หรือ Data collection เพื่อให้ได้ข้อมูลน ามา
ออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยมากท่ีสดุ 
 

3.1.5 การออกแบบเคร่ืองประดับ 
กระบวนการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ก็เป็นส่วน

หน่ึงของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ขั้นตอนการ Define คัดกรอง
ข้อมูลจากส่ิงท่ีประชากรท่ีศึกษาให้ความส าคัญ และขั้นตอน Generate idea เพื่อสรา้งสรรค์
ไอเดียการออกแบบ โดยผูว้ิจัยน าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมมาไดม้าวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหจ์ากค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ประเมินมาเป็นข้อมูลพื ้นฐานในการออกแบบ
เครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

แนวทางในการออกแบบเครื่องประดบั ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองการออกแบบ
เครื่องประดับดว้ยคอมพิวเตอร ์เร่ืองเลขศาสตรไ์ทย และเร่ืองสัญศาสตร ์มาหาความสัมพันธ์เพื่อ
สรา้งสรรค์แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ได้ดัง
แผนภมูินี ้
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 แสดงแผนภมูิแนวทางในการออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคล 
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

การออกแบบ

สญัลกัษณ์เลขศาสตรไ์ทย
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จากแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
ผูว้ิจัยได้ศึกษาขอ้มูลท่ีได้จากการส ารวจมาวิเคราะห์และสังเคราะหห์าผลลัพธ์ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการมากท่ีสดุ พรอ้มทัง้ผสมผสานแนวคิดเขา้ดว้ยกันเพื่อออกแบบตวัอย่างเครื่องประดบัแหวน
มงคล ทัง้หมด 12 แบบตวัอย่าง โดยแบ่งออกเป็นดงันี ้

1. ภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้าน
ความส าเร็จ จ านวน 3 แบบตวัอย่าง 

2. ภาพแบบตวัอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการ
งาน จ านวน 3 แบบตวัอย่าง 

3. ภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้าน
การเงิน จ านวน 3 แบบตวัอย่าง 

4. ภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้าน
ความรกั จ านวน 3 แบบตวัอย่าง 
 

3.1.6 การคัดเลือกแบบเคร่ืองประดับ 
เมื่อผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีไดจ้ากการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูแลว้ ทัง้หมด 4 ประเภท รวม 12 แบบตัวอย่าง ผูว้ิจยัไดน้ าแบบตัวอย่างท่ีไดน้ า
กลับไปให้กลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเลขศาสตรอ์ีกครั้ง และกลุ่ม
ประชากรหญิงทั่วไปท่ีชื่นชอบเครื่องประดบั หรือท่ีมีความเชื่อเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์เพื่อคดัเลือกแบบ
ตวัอย่างท่ีตรงตามความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างมากท่ีสุด ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จ 
ดา้นการงาน ดา้นการเงิน และดา้นความรกั เพื่อหาค่าน า้หนักมากท่ีสดุในแต่ละแบบตัวอย่างโดย
ใช้มาตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert 
Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดบั 5 คะแนน คือ 

ค่าน ้าหนัก  ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 5    มากท่ีสดุ 
 4    มาก 
 3    ปานกลาง 
 2    นอ้ย 
 1   นอ้ยท่ีสดุ 

มีก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียค่าความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของกลุ่มผูป้ระเมิน ก าหนดเป็นช่วงคะแนน ดงัต่อไปนี ้
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คะแนนเฉลี่ย   ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
 4.50-5.00   มากท่ีสดุ 
 3.50-4.49   มาก 
 2.50-3.49  ปานกลาง 
 1.50-2.49   นอ้ย 
 1.00-1.49  นอ้ยท่ีสดุ 

ค่าน า้หนกัท่ีไดม้ากท่ีสดุจากการประเมินภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคล
ตามหลกัเลขศาสตรใ์นแต่ละดา้นนัน้ ผูว้ิจยัจะน าภาพแบบตวัอย่างท่ีมีค่าน า้หนักสูงสุด มาพฒันา
อีกครัง้ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสดุ และน าแบบแหวนท่ีพฒันาแลว้มาผลิต
เป็นชิน้งานในขัน้ตอนต่อไป 
 

3.1.7 การพัฒนาและผลิตชิน้งานต้นแบบ 
ขัน้ตอนในการพฒันาและผลิตชิน้งานตน้แบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลข

ศาสตรไ์ทย ก็เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ขัน้ตอน 
Prototype การสรา้งตน้แบบหรือสินคา้จ าลอง โดยการน าผลการคดัเลือกแบบแหวนตวัอย่างท่ีตรง
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีอนัดบัสูงสดุอนัดับแรก ในแต่ละประเภทของความตอ้งการ ไดแ้ก่ ดา้น
ความส าเร็จ ดา้นการงาน ด้านการเงิน และดา้นความรกั พรอ้มน าแบบท่ีไดม้าพัฒนา ปรบัปรุง
ตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้แบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทยท่ีสมบูรณ์ ก่อนน ามาผลิตชิน้งานตน้แบบตามแนวคิดกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
สามารถแบ่งเป็นขัน้ตอนไดด้งันี ้

3.1.7.1. พฒันาแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีไดจ้าก
การประเมินภาพแบบตวัอย่าง 

3.1.7.2. ปรบัปรุงออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ี
ผ่านการพฒันาแบบตวัอย่างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์(CAD) ใหส้มบูรณอ์ีกครัง้ 

3.1.7.3. ผลิตชิ ้นงานต้นแบบท่ีท าจากแว็กซ์ (CAM) ด้วยเครื่อง RP (Rapid 
prototype)  

3.1.7.4. น าแว็กซท่ี์ไดเ้ขา้สู่กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ตามล าดบั 
3.1.7.4.1. การหล่อตวัเรือนเครื่องประดบั 
3.1.7.4.2. การแต่งตวัเรือนเครื่องประดบั 
3.1.7.4.3. การฝังอญัมณี 
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3.1.7.4.4. การขดัตวัเรือนเครื่องประดบั 
3.1.7.4.5. การชบุเครื่องประดบั 
3.1.7.4.6. การตรวจสอบชิน้งาน 

กระบวนการผลิตข้างต้นนี้เป็นขั้นตอนในการผลิตเครื่องประดับพื ้นฐานท่ีส าคัญ 
สะดวก ง่าย รวดเร็ว ใชร้ะยะเวลาในการผลิตสัน้ และมีคณุภาพของสินคา้ไดม้าตรฐานสากลตาม
ธุรกิจเครื่องประดบั 

3.2 การด าเนินงานวิจัยขัน้ปลาย เพื่อออกแบบแผนธุรกิจเคร่ืองประดับตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย 

เป็นกระบวนการน าผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานในขั้นต้น คือ การออกแบบและ
พัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย น ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดการเพิ่ม
มูลค่า แนวคิดส่วนผสมการตลาด และแนวคิดกลยุทธ์การตลาดบริการส าหรบัผู้คา้ปลีกอัญมณี
และเครื่องประดับ เพื่อออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัตามหลักเลขศาสตรไ์ทย รวมทัง้การสรา้ง
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
หลังโรคระบาดโควิด 19 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking 
Process) ในขัน้ตอนการ Test การทดสอบตลาด หรือ Marketing testing วิเคราะหล์กัษณะตลาด
เพื่อสรา้งธุรกิจท่ีตอบรบัของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.2.1. ขัน้ตอนวิเคราะห ์Value Proposition Canvas ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ  
1.1.1.1. Customer segment เป็ นการศึกษ าท าความ รู้จั กตั วลู กค้ าหรื อ

ผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย 
3.2.1.1.1. Customer job ศึกษาความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของลกูคา้
จากส่ิงท่ีลกูคา้ตอ้งท า 
3.2.1.1.2. Pian ปัญหา ความกังวลใจ หรือความยุ่งยากท่ีลูกค้า
ก าลงัเผชิญ 
3.2.1.1.3. Gain ความคาดหวังพิเศษอื่นๆ ท่ีเหนือความต้องการ
พืน้ฐาน หรือเหนือทางเลือกอื่นๆ 

1.1.1.2. Value proposition เป็นการวิเคราะหเ์กี่ยวกับคณุสมบัติและคุณค่าของ
สินคา้หรือการบริการ ประกอบดว้ย 

3.2.1.2.1. Product or service คุณค่าท่ีสินคา้ หรือบริการน าเสนอ
ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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3.2.1.2.2. Pain reliever ป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาปัญหาให้แก่
ลกูคา้ 
3.2.1.2.3. Gain creator สรา้งความประทบัใจดว้ยส่ิงพิเศษ 

3.2.2. ขัน้ตอนวิเคราะห ์Business Model Canvas 
3.2.2.1. Customer Segment ท่ี ได้ จ า ก ก า รวิ เค รา ะห์  Value Proposition 

Canvas 
3.2.2.2. Value Proposition ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห ์Value Proposition Canvas 
3.2.2.3. Channels ช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ 
3.2.2.4. Customer Relationships ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
3.2.2.5. Revenue Streams ช่องทางการสรา้งรายได ้
3.2.2.6. Key Activities กิจกรรมหลกัของธุรกิจ 
3.2.2.7. Key Resources ทรพัยากรหลกัของธุรกิจ 
3.2.2.8. Key Partners พนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจ 
3.2.2.9. Cost Structure โครงสรา้งค่าใชจ้่าย 

3.2.3. ขัน้ตอนวิเคราะหส่์วนผสมทางการตลาด 8P 
3.2.4. ขัน้ตอนวิเคราะหก์ลยทุธ ์PRIME-A 

ในกระบวนการออกแบบแผนธุรกิจตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
หาออกแบบแผนธุรกิจ และกลยุทธ์ ส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ หรือ SMEs ท่ีมีความสนใจใน
ธุรกิจเครื่องประดบัตลาดความเชื่อ ท่ีตอ้งการฟ้ืนฟูธุรกิจ สภาพคล่อง ภายใตส้ถานการโ์รคระบาด
ท่ีเกิดขึน้ต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยนี้เพื่อให้ได้ผลออกมาซึ่งตัวตนแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ผูว้ิจัยไดด้ าเนินการวิจัยโดยการศึกษาตามขบวนการและขั้นตอนต่างๆ จนกระทั่งได้
ออกแบบแหวนขึน้มาเป็นตัวตน้แบบ และประเมินความพึงพอใจใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้ไดด้งันี ้

4.1 ขอ้มลูจากการสมัภาษณท่ี์ไดจ้ากกลุ่มประชากร 
4.2 วิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร 
4.3 ผลลพัธข์องการออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
4.4 ผลลพัธก์ารคดัเลือกและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภค

ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์
4.5 ผลการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

4.1 ข้อมูลการสัมภาษณท์ี่ไดจ้ากกลุ่มประชากร 
ขอ้มลูจากการสมัภาษณท่ี์ไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอย่างตามท่ีผูว้ิจยัก าหนดนัน้ สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี ้
4.1.1. ขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากกลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
4.1.2. ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรท่ีประกอบธุรกิจอัญมณี และ

เครื่องประดบั 
4.1.3. ขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับ

เลขศาสตร ์
 

4.1.1. ข้อมลูการสัมภาษณจ์ากกลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย 
การสัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย ผู้วิจัยได้

ด าเนินการเรียนเชิญและขอความอนเุคราะหผ์ูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ี
ส าคัญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย จากความ
นิยม ชื่อเสียง ระยะเวลาในการท างานหรือท านายดวงชะตา การเป็นการแส เป็นท่ียอมรบัหรือเป็น
ท่ีรูจ้ักกันอย่างแพร่หลายของผู้เชี่ยวชาญ และสามารถท่ีจะสืบค้นหรือติดตามผลงานของ
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ผูเ้ชี่ยวชาญไดต้ามส่ือสังคมออนไลน ์ณ ปัจจุบัน ดว้ยความอนุเคราะห์ของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีตอบรบั
รว่มเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั มี 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. อาจารยแ์ม็ค ครูโหร หรือ อาจารยแ์ม็ค ราชาตวัเลข 
2. หมอจอรจ์ หรือ หมอดขูย ากระดาษ 
3. คณุแกว้ นพเกา้ 

 
ประวิติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ์ อาจารย์แม็ค ครูโหร หรือ

อาจารยแ์ม็ค ราชาตัวเลข 
อาจารยแ์ม็ค ครูโหร หรือ อาจารยแ์ม็ค ราชาตัวเลข ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นตัวเลขตาม

หลักโหราศาสตรม์ากว่า 50 ปี โดยอาจารยไ์ดร้บัความนิยมและเป็นท่ีรูจ้กักันอย่างแพรห่ลายผ่าน
ส่ือโทรทัศน์อย่างเช่น รายการวู๊ดดีต่ื้นมาคุย รายการแฉ รายการชีช้่องรวย รายการว้าว !แหวน
แหวน เป็นต้น และสามารถติดตามอาจารย์แม็คได้ โดยผ่านช่องทางส่ือโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค : 
Kingnumber เบอรม์งคล 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงผลงานของ อ.แม็ค ผ่านรายการวู๊ดดี ้ต่ืนมาคยุ ทางโมเดิรน์ 9 
ออกอากาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แสดงผลงานของ อ.แม็ค ผ่านรายการแฉ ทาง GMM25 
ออกอากาศเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2559 
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ภาพประกอบ 22 แสดงผลงานของ อ.แม็ค รว่มกบับริษัท Origin Property 
ผ่านการ Live ในแอปพลิเคชั่น Lazada วนัท่ี 6-9 กนัยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 แสดงผลงานรวมของ อ.แม็ค กบัดารานกัแสดง พิธีกรรายการต่างๆ 

 
 
 
 
  

ภาพประกอบ 24 แสดงเพจเฟสบุ๊ค : อ.แม็ค เบอรม์งคล และเพจ Kingnumbers เบอรม์งคล 
มีผูติ้ดตาม 10,398 คน เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 
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จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลักส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเลขศาสตรไ์ทย ท่ี
สมัภาษณอ์าจารยแ์ม็ค ครูโหร หรืออาจารยแ์ม็ค ราชาตวัเลข ซึ่งอาจารยไ์ดแ้นะน าการเลือกใชเ้ลข
ศาสตร ์เลขมงคล ดงันี ้

“ผมแนะน าแผ่นยนัต์โสฬลมงคลนะ เป็นแผ่นยนัต์ทีพ่ระเกจิอาจารย์
ท่านท าให ้สามารถใชไ้ดทุ้กอย่าง หนา้ที่การงาน เสริมโชคลาภ เสริมเงิน
ทอง สามารถใชไ้ดห้มด เสมือนยันต์ครอบจักรวาล และในแผ่นยันต์โสฬ
ลมงคลก็มีตวัเลข นบัแต่เลข 0 จนเลขเสียทุกเลขทีม่ีอยู่  แต่ตอ้งใชอ้ย่างมี
สติ และมีหลายตวัเลข ที่นี่มาลดทอนตวัเลขลงก็จะเหลือแค่ 9 ตวัเลข นั่น
คือเลขของ เทวนพเคราะห์ทั้ง 9 ที่มีการจัดวางเรียงต าแหน่งของ 9 ตัว 
เฉพาะเทวนพเคราะห์องค์นัน้ เพียงแต่พละก าลงัจะลดลงจากยนัต์โสฬลมง
คลเท่านัน้เอง ซึ่งในเลขชุดนัน้อยู่ในต าแหน่งที่สมบูรณ์แลว้ มีเลขคู่มิตร คู่
สมพล คู่ธาตุ และการแก้ความเป็นกาลกิณีไวเ้รียบรอ้ยแลว้ หรือไม่คุณก็
เอาสญัลกัษณ์ประจ าเทวนพเคราะห์มาใชก้็ได ้

ในการเลือกใชเ้ลขมงคลในแต่ละดา้น ใหอ้่านตวัเลขจากระบบทกัษา 
9 ช่อง ได้แก่  บริวาร อายุ เดช ศรี  มูละ อุตสาหะ มนตรี  กาลกิณี 
ยกตัวอย่างเช่น เกิดวนัอังคาร เลข 3 คือบริวาร, 4 คืออายุ, 7 คือเดช, 5 
คือศรี, 8 คือมูละ, 6 คืออุตสาหะ, 1 คือมนตรี และ 2 คือกาลกิณี ถา้พูดถึง
เรื่องความรกั ส าหรบัผูช้ายก็คือเมีย ฉะนัน้ใชเ้ลข 35 (เพราะ 5 คือเลขคู่
สมพล) ถา้เป็นผูห้ญิง ต าแหน่งมนตรีคือผวั ฉะนัน้ใชเ้ลข 16 (เพราะ 1 คือ
เลขคู่เลขสมพล) ในส่วนของเรื่องงาน ในทางโหราศาสตร์มี 2 อย่าง คือ 
ต าแหน่งหนา้ทีก่ารงาน และงานทีด่ าเนินการ ถา้ตอ้งการใหอ้ยู่ในต าแหน่ง
นานๆ ฉะนัน้ใชเ้ลข 71 (เพราะ 1 คือเลขคู่ธาตุ) ถา้ตอ้งการใหต้ าแหน่งมนั
ใหญ่ขึ้น ก็ใชเ้ลข 74 (เพราะ 4 คือเลขคู่สมพล) ถา้ตอ้งการใหม้ีคนเขา้มา
ช่วยเหลือคณุเยอะ ก็ใชเ้ลข 78 (เพราะ 8 คือเลขคูมิตร) 

นอกจากนีย้ังมีตัวเลขมงคลจากทางฮินดู เทพเจ้าที่เขานับถือกัน 
จ ากอักษ ร “ หรือที่เรียกว่า โอม” ในทางฮินดูหมายถึงเลขมงคล 
30 หรือ สามารถแทนไดด้ว้ยเลข 678 ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์เทพ คือ 6 
แทนพระนารายณ์หรือพระวิษณุ , 7 แทนพระศิวะ และ 8 แทนพระพรหม 
และในทางฮินดูชายหญิงจะไม่แยกจากกัน ดังนัน้ เลข 142 เป็นตัวแทน
ของชายา คือ 1 แทนพระลกัษมี (ชายาของพระนารายณ์), 4 แทนพระแม่
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ทุรคา (ชายาของพระศิวะ) และ 2 แทนพระสุรสัวดี (ชายาพระพรหม) ก็
สามารถน าชดุเลข หรือคู่เลขไปใชไ้ด ้และมีทีม่าทีไ่ปอธิบายไป” 

       อาจารย์แม็ค ครูโหร 
 

ส่วนรูปแบบสัญลกัษณท่ี์แสดงความเป็นมงคล ซึ่งอาจารยไ์ดแ้นะน าการเลือกใช้
รูปแบบ สญัลกัษณ ์ดงันี ้

“ก็ใชก้ลุ่มตวัเลขจากทีผ่มแนะน าไป หรือใชส้ญัลกัษณ์ประจ าเทวนพ
เคราะห์แทนตวัเลขได ้มาออกแบบเป็นเครือ่งประดบัก็ได ้เพราะเทพเจา้ของ
ฮินดูจะมีสัญลักษณ์ของธงนีป้ระดับอยู่เสมอที่เทวนพเคราะห์ เสมือน
สญัลกัษณ์ธงชยั อาจจะออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัสญัลกัษณ์ก็ได ้และมีที่
ไปทีม่าอา้งอิงได”้ 

       อาจารย์แม็ค ครูโหร 
 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์หมอดูขย ากระดาษ หรือ หมอ
ดูจอรจ์ 

หมอดขูย ากระดาษ หรือ นายภาคินันท ์สุทธิสาร (หมอดจูอรจ์) อายุ 39 ปี อาชีพ
หลักคือเป็นท่ีปรึกษา และนักพยากรณด์วงชะตา โดยการใหผู้ท้  านายขย ากระดาษ จึงเป็นเทคนิค
ในการท านายดวงชะตาท่ีแปลก และมีความน่าสนใจอย่างมาก จนท าใหช้ื่อเสียงของหมอจอรจ์
เป็นท่ีรูจ้ักกันอย่างแพร่หลาย พรอ้มไดอ้อกหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊คส ์“ขย ากระดาษ ญาณสัมผัสอ่าน
ชะตา” และเป็นกระแสจนสามารถออกรายการ Perspective ทางโมเดิรน์ 9 ทีวี  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 แสดงหนงัสือพอคเก็ตบุ๊คส ์“ขย ากระดาษ ญาณสมัผสัอ่านชะตา” 
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ภาพประกอบ 26 แสดงผลงานของหมอดจูอรจ์ ผ่านรายการ Perspective ทางโมเดิรน์ 9 ทีวี 
ออกอากาศวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2559 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลักส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเลขศาสตรไ์ทย ท่ี
สมัภาษณ ์หมอดจูอรจ์ ซึ่งไดแ้นะน าการเลือกใชเ้ลขศาสตร ์เลขมงคล ดงันี ้

“หากมองเฉพาะมุมเลขศาสตร์เองปัจจุบันต้องนับว่ามี 3 แขนง 
ความเชือ่เกีย่วกบัเลขของความส าเร็จนะ คือ มนัรวมเลยทกุเรือ่ง  

1). แขนงเลขศาสตร์ทั่วไป เลขความส าเร็จตรงนีม้ีหลากหลายจะ
การงาน การเงิน ก็ดีจะเป็นเลขกลุ่ม เช่น 45 54 56 64 65 แต่ถ้าเจาะ
ความรกัแบบคู่จะเป็น 36 ความรกัแนวครอบครวัก็ 63 

2). แขนงเลขมงักร เลขหงส์ 789, 289, 282, 829, 287, 879, 878, 
787 โดยมากพอ้ยต์ไปที่ความร ่ารวย กิจการ อ านาจ วาสนา บารมี ของ
แนวอิทธิพลจีนเสียมากกว่าความหมายทางตวัเลขไทย  

3). แขนงเลข 168 รวยไม่สิน้สุด ตรงนีก้็อิทธิพลทางจีนเช่นกนั เป็น
การเล่นความหมายค าที่เรียงสานต่อกนั แลว้เจาะเรือ่งความรกัดว้ยเลข 61 
62” 

        หมอดูจอร์จ 
 

ส่วนรูปแบบสญัลักษณท่ี์แสดงความเป็นมงคล ซึ่งหมอดูจอรจ์ไดแ้นะน าการ
เลือกใชรู้ปแบบ สญัลกัษณ ์ดงันี ้

“ก็เอาตวัเลขมาท าเลย เช่น แหวน สรอ้ย ทีม่ีสลกัเลข 9, 168, 888 
หิน ฮวงจุ้ยที่ลักษณะคล้ายเลข  8 ที่หมายถึง ความไม่ สิ้นสุด หรือ 
infinity” 

        หมอดูจอร์จ 
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ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์คุณแก้ว นพเก้า 
คณุแกว้ นพเกา้ หรือ คณุนาวิณี สจัจะวิรานนท ์นกัพยากรณด์วงชะตา (ลกูศิษย์

อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ หรือ โหรฟันธง ครูโหราศาสตรช์ื่อดังท่ีรู ้จักกันอย่างแพร่หลาย)  
ประสบการณใ์นการพยากรณด์วงชะตา 14-15 ปี ณ ปัจจบุนั เป็นผูบ้ริหารบริษัท พระดี 108 จ ากัด 
ประมาณ  10 ปี พร้อมทั้งเป็นผู้ด าเนินรายการและนักพยากรณ์ในเฟสบุคส์เพจ “พระดี 108” 
รายการฟันธงวาไรตี้ รายการสุดยอดฟันธง รายการถอดรหัสดวง และให้ข้อมูลทางด้าน
โหราศาสตรก์บั INN ในรายการผูห้ญิงยกก าลงัแจ๋ว ทางช่อง 3 เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงผลงานของคณุแกว้ นพเกา้ ในแอปพลิเคชนั Clubhouse 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 แสดงเฟสบุคสข์องคณุแกว้ นพเกา้ และเฟสบุคสเ์พจ “พระดี 108” 
ซึ่งมีผูติ้ดตามรวมทัง้หมด 13,620 คน ณ วนัท่ี 10 เมษายน 2564 
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จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลักส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเลขศาสตรไ์ทย ท่ี
สมัภาษณ ์คณุแกว้ นพเกา้ ซึ่งไดแ้นะน าการเลือกใชเ้ลขศาสตร ์เลขมงคล ดงันี ้

“ตัวเลขดา้นความส าเร็จ ความร ่ารวย การเงิน เศรษฐี ก็พวกเลข
ฮกลกซิ่ว (168 หรือเลขเจา้สัว) หรือ ทะเบียนรถจ าพวก 9 หนา้ 9 หลัง 
มนัคือความเชื่อพืน้ฐาน หรือพวกคา้ขายมีเสน่ห์ 46, 52 หรือพวกศิลปิน 
นกัแสดงควรจะมี 6, 8 ส่วนเรื่องความส าเร็จในดา้นการงาน เพราะงาน
มันมีไม่เหมือนกัน เช่น ค้าขายควรใช้เลขคู่มหาเสน่ห์  23, 64, 52 ถ้า
ขา้ราชการตอ้งมีเลข 5 หมอ ทหาร นกับริหาร นกัปกครอง 59, 51 คือเลข
คู่ยศศกัดิ์ มันแลว้แต่อาชีพดว้ย ส่วนดา้นความรกัมันเป็นเรื่องที่ซับซอ้น 
ตอ้งดูที่พืน้ดวงก่อนว่ามีหรือไม่ ถา้ไม่มีแลว้จะเสริมอย่างไร แต่ถา้เป็น
ภาพรวมของความรกัเลข 64 (ดาวคู่เซ็กส์) 69 (ดาวคู่เซ็กซี่) มนัจะดึงดูด
เพศตรงขา้ม สรา้งการพูดคยุ” 

       คณุแกว้ นพเกา้ 
 

ส่วนรูปแบบสญัลกัษณท่ี์แสดงความเป็นมงคล ซึ่งคณุแกว้ นพเกา้ ไดแ้นะน าการ
เลือกใชรู้ปแบบ สญัลกัษณ ์ดงันี ้

“ท าเพชรในรูป infinity ออกมา แลว้ก็ใหค้วามหมายมากมาย รวย
ไม่รู้จบ ผูค้นก็ซือ้แลว้ ดังนัน้มันอยู่ที่ content ที่น าเสนอออกมา สร้าง 
story ใหก้บัมนั แลว้ถา้น าเลขศาสตร์มาผนวกกบัเครือ่งประดบัยงัไงมนัก็
ได ้เพราะเลขศาสตร์กบัอัณมณียงัไงมันก็สมัพนัธ์กัน เช่น พระจันทร์คือ
ไข่มุก พุธคือมรกต หรือศุกร์คือเทอร์ควอยซ์ เป็นต้น ส่วนรูปแบบมัน
จะตอ้งออกแบบใหม้นัสวยงาม แต่มนัตอ้งพิเศษเพื่อใหง้านมันมีคุณค่า
มากขึน้ ตวัเลขทีน่ ามาใชอ้าจจะใชต้วัเลขจากก าลงัวนั ใหต้รงกบัวนัทีเ่กิด
ของแต่ละคน มนัจะท าใหค้นไทยเขา้ใจมากกกว่า” 

คณุแกว้ นพเกา้ 
 

4.1.2. ข้อมลูจากการสัมภาษณจ์ากกลุ่มประชากรที่ประกอบธุรกิจอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

การสัมภาษณจ์ากกลุ่มประชากรท่ีประกอบธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั ผูว้ิจยัได้
ด าเนินการเรียนเชิญและขอความอนุเคราะหผ์ูป้ระกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หรือ
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ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อใหไ้ดซ้ึ่งขอ้มูลท่ีส าคัญทางด้าน
การตลาดธุรกิจเครื่องประดับ และการตลาดความเชื่อท่ีเกี่ยวของกับเครื่องประดับ ซึ่งผู้วิจัยได้
คดัเลือกจากลกัษณะแนวทางธุรกิจของบริษัท หรือผูบ้ริหาร ท่ีด าเนินการจนถึงปัจจบุนั โดยมีหลาย
หลายเหตุผลในการคัดเลือก เช่น การเป็นท่ีรูจ้ักอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ การ
เป็นท่ียอมรบั ชื่อเสียง แบรนดท่ี์ก่อตัง้ รวมทัง้ความนิยม การเป็นการแส ในส่ือสังคมออนไลน ์จน
เป็นท่ียอมรบัหรือเป็นท่ีรูจ้กักนัอย่างแพร่หลาย และสามารถท่ีจะสืบคน้หรือติดตามผลงาน แบรนด์
ของผูป้ระกอบการไดต้ามส่ือสังคมออนไลน ์ณ ปัจจุบัน ดว้ยความอนุเคราะหข์องผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเครื่องประดบัท่ีตอบรบัรว่มเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั มี 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. คณุวีณา มณีใส กรรมการผูจ้ดัการบริษัท Orgemme Creation จ ากดั และแบ
รนด ์Maneesai  

2. คุณกนกวรรณ โอภาสสถาวร ผู้บริหารห้างรา้นเพชรโอ้วเอี๊ยะเซ้ง (A.Seng 
Jewelry since 1951) 

3. คณุทวี อินชยับูรณ ์ผูบ้ริหารหา้งรา้นทวีเจมส ์(Taweegems) 
4. คณุกญัญนนัทน ์นิวฒันจ์งศิริ ผูบ้ริหารรา้นเพชร New Diva Diamond 
5. คณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ ผูบ้ริหารแบรนด ์เดอ ลีฬห ์(De linha) 

 
ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณค์ุณวีณา มณีใส 

คณุวีณา มณีใส อาย ุ55 ปี กรรมการผูจ้ดัการบริษัท Orgemme Creation จ ากัด 
ก่อตัง้ปี ค.ศ. 2000 และผูบ้ริหารธุรกิจเครื่องประดับภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ Maneesai ก่อตัง้ปี ค.ศ. 
2018 สถานท่ีตั้งบริษัทเลขท่ี 1, 3 ซอยสันติภาพ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
10500  โดยอยู่ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมากกว่า 30 ปี และบริษัทเน้นการรบัจ้างผลิต
ใหก้บักลุ่มลกูฝ่ังยโุรป ใหก้บัแบรนดด์ังๆ ต่างๆ มากมาย ส่วนในไทยก็ก็เร่ิมมีการจ าหน่ายปลีกในปี 
2011 เป็นต้นมา โดยการออกงานแสดงสินคา้ต่างๆ เนน้กลุ่มตลาดแบบ  Mid-High เน้นคุณภาพ
ของสินคา้อย่างมาก สัดส่วนของงานก็จะมีเครื่องประดับเงินฝังพลอยแท้ และงานเครื่องประดับ
ทองฝังเพชรพลอยแทท่ี้มีคณุภาพสงู 
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ภาพประกอบ 29 แสดงคณุวีณา มณีใส กรรมการผูจ้ดัการบริษัท Orgemme Creation จ ากดั 
และแบรนด ์Maneesai 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบั ท่ี
สมัภาษณค์ณุวีณา มณีใส ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั ดงันี  ้

“ปกติแล้วทางบริษัทของเราเป็น OEM แล้วท า Wholesale ถึง 
100% จนเราเริ่มมามองเห็นบริษัทเพื่อนๆ หรือที่เรารู้จัก เกิดปัญหา
สภาวะทางการเงิน เครดิตเทอมที่ยาวนาน เราก็เร่ิมที่จะผนัตวั โดยการ
ขายปลีกมากขึ้น OEM ลดลง จนมาอยู่ที่ 50-50 เพือ่ลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบนั แต่ก็ท าใหย้อดขายของเราลดลง แต่ทางเราก็มั่นใจ
ในเรื่องของคุณภาพสินคา้ มาตรฐานต่างๆ ลูกคา้บางรายก็กลับมาสั่ง
สินคา้เราอีกครัง้ แต่ในจ านวนที่ลดลง เนื่องจากเงื่อนไขการใหเ้ครดิตของ
เราระยะเวลาสัน้ ก็ท าใหเ้ราเกิดจุดเปลีย่นมาทาง Retail มากขึน้ 

โดยส่วนตัวเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1). ผู ้ขายขายให้กับ 
Professional คือผูซ้ือ้ทีซ่ือ้ไปเพือ่ไปขายต่อ หรือ B2B ซึ่งยงัคิดว่าแบบนี ้
ยงัคงเหนือ่ยอยู่ เรื่องของสถานภาพทางการเงินทีม่ีอยู่ อาจจะตอ้งใชเ้วลา 
2-3 ปี และ 2). แบบ B2C ซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือทางที่ผลิต
สินคา้ออกมามีคณุภาพ ซึ่งทางนีไ้ปไดย้อดขายของบริษัทไม่ตก เนือ่งจาก
เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่ีก าลงัซือ้ และทางที่ผลิตออกมาในราคาถูก ซึ่งทาง
นีคิ้ดว่าน่าจะยากอยู่ เพราะจากยอดขายทีเ่กิดขึน้หลงัจากมีโควิด 

กลยุทธ์ช่วงแรกของการท าการตลาดในไทย เราใชต้ัวเราเป็นพรี
เซนเตอร์ เป็น Brand ambassadors เพราะเราไปจ าหน่ายสินคา้เองโดย
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ตลอดจนท าใหลู้กคา้เห็น รูจ้ัก จนท ามาได ้5-6 ปี ท าใหเ้ห็นปัญหาจาก
การตดัสินใจซือ้ของลูกคา้ คือ ลูกคา้ยึดติดกบัตวัเรา ถา้ไม่เจอเรา เขาไม่
ซือ้ หลงัจากนัน้ปี 2018 จึงเร่ิมเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการดึงตวัเองออกจาก
จุดเดิม โดยการสรา้งแบรนด์ใหม่ขึน้มา ซึ่งไม่ใหย้ึดติดกบับุคคล แต่ใหอ้ยู่
ภายใตบ้ริษัทเดิม แต่ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูล ชมสินคา้ผ่านทาง
เวปไซด์ ผ่านทางสื่อโชเชียลมีเดีย แต่ไม่มีการสั่งซือ้ผ่านทางนัน้กลบัตอบ
รบัผ่านการมาชม มาสั่งซือ้ทางบริษัทมากกว่า 

คือ เราคิดว่า เราโชคดีนะ ที่ เรามองเห็นอนาคต แล้ว เราก็
ปรับ เป ลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจก่อนที่มี โควิด ท าให้เรามี
กลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เพียงแต่เราก็ต้อง
ท าการศึกษาในรูปแบบออนไลน ์สือ่โซเชียลมากขึน้” 

       คณุวีณา มณีใส 
ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับการตลาดความเชื่อ และความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร ์คุณ

วีณา มณีใส ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
“คิดว่าไปไดอ้ีกไกลมาก มีช่องทางมากมาย เช่น แบรนด์ที่สรา้ง

ขึน้มานัน้เราก็ใชค้วามศรทัธาใหก้บัเครือ่งประดบั ความโบราณ เรือ่งราว 
หรือผูใ้ชที้ศ่รทัธาในเครือ่งประดบั 

ถา้มองจากกระแสทีเ่กิดขึน้แลว้ มองว่าจากกลุ่มที่มีความเชื่อดา้น
นี ้กระแสมนัน่าจะไปต่อได ้เพราะคนตอ้งการเครือ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมาก
ขึน้ จากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนั ซึ่งงานควรจะมีเอกลกัษณ์
ของตนเอง เพือ่ไม่ไหค้วามเชือ่ ความศรทัธาลดลง” 

จริงๆ แล้ว ศาสตร์เรื่องของตัวเลขมงคลมันมีมานานแลว้ ในฝ่ัง
ยุโรป ที่ในทางเอเชียพึ่งจะมีการรับรู้ขึ้นมา เนื่องจากการสร้าง  Story 
ดงันัน้ในไทย เห็นไดจ้ากเลข 8 จาก Infinity เลข 9 แสดงถึงรชักาลที่ 9 
กา้วหนา้ ดงันัน้สองเลขนีส้ าหรบัไทย คิดว่าก็ยงัคงอยู่ต่อไปไม่มีวนัตกเท
รน ทีนีก้็ขึน้อยู่กบัรูปแบบ แต่ส าหรบัต่างประเทศนิยมเลข 7 เพราะฉะนัน้
เครือ่งประดบัทีเ่กีย่วกบัตวัเลข เราคิดว่ามนัมีตวัเลขบางตวัไปไดต้ลอดแต่
ไม่ใช่ทัง้หมด เวน้แต่ว่ามีการสรา้งกระแส หรือ Story ใหก้บัตวัเลข” 

       คณุวีณา มณีใส 
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ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์คุณกนกวรรณ โอภาสสถาวร 
คุณกนกวรรณ โอภาสสถาวร (คุณปอ) ผู้บริหารห้างร้านเพชรโอ้วเอี๊ยะเซ้ง 

(A.Seng Jewelry since 1951 หรือ AS.1951) 11 ปี ซึ่ง บริษัทห้างรา้นก่อตั้งแต่ปี  1951 สถาน
ท่ีตัง้รา้น เลขท่ี 24 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ ดิ
โอลดส์ยามพลาซ่า C102 ชัน้ 1 โดยจดัจ าหน่ายเครื่องประกบัทอง ประดบัเพชรเป็นหลกัถึง 99%  
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 แสดงคณุกนกวรรณ โอภาสสถาวร ผูบ้ริหารหา้งรา้นเพชรโอว้เอี๊ยะเซง้ 
(A.Seng Jeweley since 1951) 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบั ท่ี
สมัภาษณค์ณุกนกวรรณ โอภาสสถาวร ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั ดงันี  ้

“โดยปกติแลว้ทางรา้นเนน้การขายปลีกผ่านทางหนา้รา้นเท่านัน้ 
แต่เนื่องจากสถาณการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นท าใหต้อ้งมีการปรบัเปลี่ยน
เข้าสู่การจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์มากขึ้น ทางบริษัทก็เร่ิมหันมาท า
การตลาดในรูปแบบนีม้ากขึน้ในช่วง 1 ปีทีผ่่านมา 

เนื่องจากในช่วงโควิดท าใหเ้ราไดม้าศึกษา และมองเห็นรา้นอื่นยงั
สามารถขายได ้นัน้หมายความว่า ความตอ้งการของตลาดยงัมี เพยีงแต่
เขายังหาเราไม่เจอ และเราก็ยังไม่เจอกับเขา ถ้าเราได้เจอกัน ความ
ตอ้งการมันตรงกันตาม Target group ที่ใช่ ท าใหเ้รามั่นใจว่าธุรกิจมัน
สามารถด าเนนิต่อไปได ้แต่ก็ตอ้งค านงึถึงค่านยิมของคนทีเ่ปลีย่นไป ไลฟ์
สไตล์คนเปลีย่นไป จากการทีส่วมใส่เครื่องประดบัแสดงสถานะทางสงัคม 
เปลีย่นเป็นการทุ่มเทใหก้บัแบรนด์แนม การท่องเทีย่วมากกว่า 

จากสถิติที่ผ่านมาเห็นกลุ่มคนที่สามารถสรา้งเนือ้สรา้งตัวไดแ้ลว้ 
วยัประมาณ 40-50 ปี เป็นช่วงที่เขาสามารถซือ้เพือ่สะสม มองว่ายงัเป็น
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กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยู่ และกลุ่มเป้าหมายทีอ่ดัอัน้จากการท่องเที่ยว ซึ่งท า
ให้เราต้องมาเน้นการตลาดเจาะจงกลุ่มนี ้โดยปกติทางร้านเน้นเรื่อง
คุณภาพ ดีไซน์ ท าให้ในช่วงหลังโควิดเราต้องมาเนน้กลยุทธ์ทางดา้น
ราคามากขึ้น แต่เมือ่สถานการณ์มนัคลี่คลายมากขึน้ทางรา้นก็จะกลบัมา
เนน้เรื่องของคุณภาพ มาตรฐานการผลิตเช่นเดิม โดยยึดมั่นในเรือ่งของ
ความจริง ไม่โกหกลูกคา้ และเรื่องของดีไซน์ ตอ้งออกแบบใหลู้กคา้รูสึ้ก
ทรงคณุค่าส าหรบัเขามากทีสุ่ด หาที่ไหนมิได ้และในอนาคตอาจจะท าให้
เกิดกลุ่มคนที่กลบัมาใชจ้่ายมากขึ้น หรือกลุ่มที่ระวงัตวัมากขึ้นลดการใช้
จ่าย จากความไม่มั่นใจในสถาณการณ์ ความผันผวนของสถานการณ์
ต่างๆ เช่น การเมือง สงคราม โรคระบาด จึงตอ้งท าใหท้างร้านตอ้งหา
กลุ่มลูกคา้ใหม่ไปเรือ่ยๆ โดยการปรบัเปลีย่นกลยทุธ์มาทางออนไลนม์าก
ขึน้” 

คณุกนกวรรณ โอภาสสถาวร 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับการตลาดความเชื่อ และความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร ์คุณ
กนกวรรณ โอภาสสถาวร ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“ทางรา้นก็มีลูกคา้กลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อ แลว้มาสั่งท า เช่น การ
เลือกใชเ้พชร จ านวนอญัมณี หรือรูปเสือ การแกปี้ชง แลว้ก็ไดร้บัผลตอบ
รบักลบัมาในทางที่ดี ก็ไดน้ าแนวทางนีม้าเป็นกลยุทธ์ในการเรียกลูกคา้
เหมือนกนั ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่มนัก็ตอ้งขึน้อยู่กบัความเชือ่ของลูกคา้ดว้ย
เช่นกันว่ามันตรงกับเราหรือไม่ ส่วนมากทางร้านจะเน้นเรื่องของงาน
พลอย อญัมณีสีต่างๆ ส่วนรูปแบบสญัลกัษณ์ก็มีแต่ไม่ถึง 1% ของรา้น 

คิดว่าเป็น Marketing แนวใหม่ เป็นการสรา้งมิติใหม่ สรา้งความ
แปลกใหม่ ความหลากหลาย ก็เป็นส่ิงที่ดีต่อวงการเครื่องประดับ และ
อาจจะท าใหร้า้นคา้มองเห็นทีจ่ะตอ้งหนัมาใชก้ลยุทธ์นีไ้ด ้มาสรา้งความ
ต่างใหก้ับรา้น โดยส่วนตัวที่ร้านที่เคยท า ตัวหนังสือจีนเลข 6 ฝังเพชร 
ตามความเชื่อของลูกคา้ และทางรา้นเคยเจียรเพชรเป็นตวัอกัษร ฉะนัน้
คิดว่า ก็สามารถเจียรเพชรเป็นตวัเลขไดเ้ช่นกนั อาจจะท าใหเ้กิดความ
ฮือฮาได”้ 

คณุกนกวรรณ โอภาสสถาวร 
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ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์คุณทวี อินชัยบูรณ ์
คุณทวี อินชัยบูรณ์ ผู้บริหารห้างรา้น ทวีเจมส์ (Taweegems) สถานท่ีตั้งเลขท่ี 

120 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล าพูล่าง เขตคลองสาน (ธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 
10600 ณ ปัจจุบนัจ าหน่ายผ่านทางออนไลนเ์ป็นหลกัตัง้แต่ปี 2557 โดยเนน้งานเครื่องประดบัทอง 
9K, 18K ประดบัเพชร 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงคณุทวี อินชยับูรณ ์ผูบ้รหิารหา้งรา้น ทวีเจมส ์(Tawee Gems) 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบั ท่ี
สมัภาษณค์ณุทวี อินชยับูรณ ์ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั ดงันี  ้

“คิดว่ายงัสดใสอยู่นะ ก่อนหนา้โควิดเราขายผ่านสือ่ออนไลน ์
ปัญหาทีเ่จอคือเรือ่งของการปิดกนัสือ่โฆษณา การเขา้ถึงสือ่ต่างๆ ทีเ่รา
ท าการตลาด นีคื่อผลกระทบ แต่โควิดก็มีผลในเชิงบวกท าใหเ้ราไม่ตอ้ง
ออกไปหาลูกคา้ขา้งนอก แต่ในทางออนไลนก์ลบัเป็นส่ิงทีดี่” 

       คณุทวี อินชยับูรณ ์
 

ส่วนขอ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ และความเชื่อเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์คณุทวี 
อินชยับูรณ ์ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“ปกติ เครือ่งประดบัมงคลก็มีมานานกาลแลว้นะ แต่กลุ่มคนทีใ่ช้
มนัจะคนละกลุ่มกนั ไม่เหมือนกนั แต่โดยส่วนตวัแลว้เครือ่งประดบัมงคล
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ไม่ใชก้ลุ่มเป้าหมายของทางรา้นเลย ส่วนใหญ่ที่ท าจะค านวนตามน า้หนกั
เพชร น า้หนกัทอง ใหต้รงกบัเลขมงคล” 

คณุทวี อินชยับูรณ ์
 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์คุณกัญญนันทน ์นิวัฒนจ์งศิริ 
คุณกัญญนันทน์ นิวัฒนจ์งศิริ (คุณนิว) อายุ 37 ศาสนาพุทธ ผู้บริหารรา้นเพชร 

New Diva Diamond ก่อตัง้ปี 2013 สถานท่ีตัง้เลขท่ี 31/9 ถนนพาดวารี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง
อตุรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ ์53000 ส่วนใหญ่บริษัทจ าหน่ายงานเครื่องประทอง 18K ประดบัเพชรถึง 
90% ท่ีเหลืออาจจะเป็นเครื่องประดบัพลอย งานสั่งท า หรืองานเงินบา้งเป็นบางส่วน  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 32 คณุกญัญนนัทน ์นิวฒันจ์งศิริ ผูบ้ริหารรา้นเพชร New Diva Diamond 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบั ท่ี
สมัภาษณค์ณุกญัญนนัทน ์นิวฒันจ์งศิริ ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั ดงันี ้

“ถ้าก่อนโควิด ฐานลูกค้าที่รา้นส่วนใหญ่มีก าลังซือ้จึงไม่ค่อยมี
ผลกระทบจากภายนอกเท่าไหร่ สามารถจับจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างปกติ แต่
หลงัโควิดฐานลูกคา้กลุ่มนีก้็มีการใชจ้่ายประหยดัมากขึน้ อาจเป็นเพราะ
เรือ่งของการระวงัตวั หรืออาจจะกระทบกบัธุรกิจ แต่ก็ไม่ไดห้ยุดชะงกัไป
เลย 

ก็คิดว่าแนวโนม้จะหันมาทางออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจก็น่าจะเริ่ม
ปรบัตัวจริงจังในธุรกิจ เพราะไม่สามารถที่จะรอลูกคา้เหมือนเดิมที่รา้น
ไม่ไดแ้ลว้ ด้วยสภาวะที่ไม่ปกติ ลูกคา้บางกลุ่มอาจเดินทางไดไ้ม่ปกติ 
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กลัวการเดินทาง ดังนัน้ธุรกิจก็ตอ้งปรบัตัวสู่ออนไลน์มากขึ้น สู่โซเชียล
มากขึน้ 

ก่อนโควิดลูกคา้เกือบ 100% เป็นลูกคา้ที่เข้าทางหน้าร้าน หรือ
ไดร้บัการแนะน ามา จากญาติจากพีน่อ้ง เพือ่นของเพือ่น รอบๆตวัเรา ที่
เรารูจ้ักเกือบทัง้หมด ซึ่งเป็นฐานลูกคา้ของเรา แต่หลังจากโควิดก็ท าให้
เราตอ้งลงมาสู่ออนไลน์ ลงภาพลงรูปมากขึ้น เพือ่ใหลู้กคา้ใหม่ที่ไม่รูจ้ัก
เรา เพื่อให้ลูกค้าเห็นเราในมุมกว้างมากขึ้น จากฐานลูกค้า  100% ก็
เปลีย่นเป็น 70/30 เป็นลูกคา้ออนไลนม์ากขึน้” 

จริงๆ แลว้ในทางธุรกิจก็น่าจะมีการปรับตวั บางรา้นก็อาจจะใช้
ออนไลน์ถึง 80% ไปแลว้ ผูที้่เริ่มตน้ใหม่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ความ
เชื่อใจ ความมั่นใจของลูกคา้เป็นหลัก การป้อนขอ้มูลใหก้ับลูกคา้ เช่น 
เราเป็นใคร เราท าอะไร เชือ่ใจเราไดด้ว้ยวิธีไหน ท าใหลู้กคา้เห็น เร่ิมไวใ้จ 
ถึงจะเป็นการยอ้นกลบัมาซือ้สินคา้ของเรา” 

คณุกญัญนนัทน ์นวิฒันจ์งศิริ 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับการตลาดความเชื่อ และความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร ์คุณ
กญัญนนัทน ์นิวฒันจ์งศิริ ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“ก็เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะในช่วงหลงัๆ เห็นลูกคา้มีความ
เชื่อมากขึ้น ส่วนมากก็จะเป็นอัญมณีประจ าวันเกิด อัญมณี เสริม
โชคชะตา อญัมณีที่ช่วยในการเสริมส่ิงดีๆ ต่างๆ ใหก้ับตัวเรา ซึ่งคิดว่า
ส่งผลต่อตัวผู้สวมใส่ในแต่ละบุคคลมากกว่า ไม่ถึงกับส่งผลวงกว้าง
มากมาย แต่ทกุวนันีก้็มีกระแสของออนไลนที์ส่ามารถจะท าใหส่ิ้งของเป็น
ทีรู่จ้กัไดง่้าย ก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจทีเ่ราท า 

ถา้เรื่องความเชื่อยังไงก็อยู่คู่กบัสังคมเรามาตลอด แต่คิดว่าก็ยัง
ต่อเนือ่งไปเรื่อยๆ ขึน้อยู่กบัว่าจะเอาจุดไหนมาท าใหค้นสนใจ หรืออาจจะ
เป็นกระแสทีม่าช่วงหนึ่งแลว้ก็หายไป แต่ถา้เป็นพลอยประจ าเดือนวนัเกิด 
ก็สามารถขายไดต้ลอดโดยทีไ่ม่หายไป 

ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท ามากกว่า งานสั่งท า เช่น 
งานนพเก้า เลข 9 ที่ลูกคา้ชอบ บางครั้งลูกคา้ก็ใหม้ีการออกแบบให้มี
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เพชร 9 เม็ด หรือ 8 เม็ด เพือ่สื่อถึง infinity แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของ
ลูกคา้มากกว่า” 

คณุกญัญนนัทน ์นวิฒันจ์งศิริ 
 

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลการสัมภาษณ ์คุณพชรพรรณ ลีฬหรัตนรักษ ์
คณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ (คุณแกม้) อาย ุ39 ปี ศาสนาพทุธ ผูบ้ริหารแบรนด์

สินค้า เดอ ลีฬห์ (De linha) ผลิตเครื่องประดับสไตล์ Antique และจ าหน่ายเพชร โดยเฉพาะ
เครื่องประดับงานทองประดับเพชร 70% งานพลอย 20% โดยประมาณ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นพวก
งานแกะลาย งานแกะสลกั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 33 คณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ ผูบ้ริหารแบรนดสิ์นคา้ De Linha 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบั ท่ี
สมัภาษณค์ณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั ดงันี  ้

“ก็ขอพูดถึ งช่ องทางในการขาย คิดว่า  ณ  ตอนนี ้เป็นการ 
Disruption ที่ ดีมาก ทุกคนก็ เริ่มหันไปขายทางสื่อออนไลน์ และมี
ยอดขายที่ดีกว่าปีที่แลว้ เพราะทุกวิชาชีพก็น่าจะไดผ้ลกระทบจากส่ิงที่
เกิดขึ้น แต่ส่ิงทีเ่ห็นจากการซือ้เครื่องประดบัออนไลน ์มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั เยอะมาก การตดัสินใจในราคาจากหลกัพนั หลกั
หมืน่ ก็มีการตดัสินใจเพิ่มขึน้สูงขึ้น ในราคาทีม่ากขึ้น จากรา้นทีน่่าเชือ่ถือ 
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การดิลิเวอรี่ การส่งถึงบ้าน ท าให้เห็นว่า E-commerce การซื ้อของ
ออนไลนก์็โตขึน้ 

ถา้มองในภาพรวมภาพใหญ่ คนออกไปท างานมากขึน้ รายรบัมาก
ขึ้น ก็น่าจะมีความตอ้งการมากขึ้น ตามหลกั Demand-Supply แต่มอง
ว่า Home shopping หรือ  E-commerce ในการขายออนไลน์น่าจะ
ลดลง เนือ่งจากการจ าหน่ายเครือ่งประดบัมนัไม่เหมือนกบัธุรกิจประเภท
อืน่ เพราะถา้การซือ้ผ่านออนไลนอ์ย่างเดียวอาจจะไดแ้ต่ simple design 
แต่ถา้ตามความชอบจริง จึงตอ้งมีการสมัผสั ลองของจริง เพราะการมอง
เครือ่งประดบัพลอย เพชร ผ่านโทรทศัน์กบัของจริง มนัต่างกนั 

การมีหนา้ร้านเป็นส่ิงที่ดีของการจ าหน่ายเครื่องประดับ แต่ละ 
Item ก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า” 

คณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับการตลาดความเชื่อ และความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร ์คุณ
พชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“จริงๆ เรื่องของความเชื่อมนัมีมานานแลว้ แต่คิดว่ามนัน่าจะเป็น
เทรน มีขึน้มีลง แต่ความเชือ่ก็ยงัคงอยู่ไม่หายไปไหน 

ส่วนตัวคิดว่าเลขศาสตร์มีผลต่อหลายๆ ส่ิงในภาพรวมนะ เกิด
ต่างกัน เวลาต่างกัน ก็ส่งผลท าให้บุคลิกต่างกัน บางคนอาจจะผ่าน
ประสบการณ์จากการความส าเร็จความเชื่อทางเลขศาสตร์ ก็ท าใหเ้ห็น
หลายท่านหันมาท าเครื่องประดับทางด้านนี ้เยอะขึ้น ขายดีด้วยทาง
ออนไลน ์และธุรกิจอืน่ที่น าความเชือ่มาใช ้ก็เห็นว่ามีความเชือ่เพิ่มขึน้ มี
ผลต่อธุรกิจมากขึน้ 

ส่วนใหญ่เครือ่งประดบัมงคลก็ขายไดอ้ยู่แลว้ แต่กบัเครื่องประดบั
มงคลที่มีเลขมงคลก็เห็นว่ามีอยู่แล้ว อาจจะมีการออกแบบควบคู่กับ
พลอยประจ าวนัเกิด โดยออกแบบเป็นตวัเลขสวยงามฝังเพชรพลอย” 

คณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ 
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4.1.3. ข้อมลูการสัมภาษณจ์ากกลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้อง
กับเลขศาสตร ์

การสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์จากกลุ่ม
ประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์ผู้วิจัยได้ด าเนินการเรียนเชิญ
อาสาสมัคร และขอความอนุเคราะหอ์าสาสมัครบางราย ท่ีสามารถใหค้วามร่วมมือตอบรบัการ
สัมภาษณผ่์านทางโทรศัพท์ เพื่อใหไ้ดซ้ึ่งขอ้มูลท่ีส าคัญทางดา้นการตลาดความเชื่อทางดา้นเลข
ศาสตรไ์ทย และการตลาดธุรกิจเครื่องประดับมงคล ผูว้ิจยัไดค้ัดเลือกอาสามัครจากไลฟ์สไตลข์อง
ประชากรท่ีมีความสนใจเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์จากกลุ่มสาธารณะทางส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟสบุคส ์ชื่อ 
“เรียนรูศ้าสตรต์ัวเลข และโหราศาสตรข์ั้นพืน้ฐาน” ท่ีมีสมาชิก  14,595 คน ณ วันท่ี 10 เมษายน 
2556 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีรวบรวมบุคคลท่ีสนใจเกี่ยวกบัเลขศาสตรไ์ทย โหราศาสตรไ์ทย การท านายทาย
ทกัดวงชะตา รวมทัง้การแลกเปล่ียนความรูค้วามเขา้ใจ ประสบการณ์ท่ีไดน้ าหลักทางเลขศาสตร์
ไทยไปใชใ้นการด าเนินชีวิต เช่น เบอรโ์ทรศพัท ์ทะเบียนรถยนต ์การตัง้ชื่อ ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงของความ
รว่มมือเพื่อนสมาชิกหญิงภายในกลุ่มตอบรบัรว่มเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย รวม  21 ท่าน โดยแบ่ง
ตามลกัษณะการใหค้ าตอบดงันี ้ 

4.1.3.1. ผ่านการสมัภาษณท์างโทรศพัท ์จ านวน 3 ท่าน 
4.1.3.2. ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 18 ท่าน (โดยใช้ประเด็นค าถาม

เดียวกนั) 
ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงไดร้วบรวมขอ้มลูจากการสัมภาษณอ์าสาสมัครผ่านทางโทรศัพทต์าม

ประเด็นค าถามหลักของประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์แต่ละท่าน 
และขอ้มลูท่ีไดจ้ากอาสาสมคัรในแบบสอบถามออนไลน ์ดงันี ้
 

ข้อมูลการสัมภาษณอ์าสาสมัครท่านที่ 1 (นามสมมุติ คือ คุณ A) 
ประเด็นค าถามหลกัเกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์

“อายุ 30 ปี  สถาณภาพโสด ศาสนาพุทธ อาชีพหลักเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน และอาชีพเสริมเป็นนายหนา้ขายประกนั” 

คณุ A (นามสมมุติ) 
 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์
เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์ท่ีสัมภาษณค์ณุ A (นามสมมติุ) ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ
ทางดา้นเลขศาสตร ์ดงันี ้
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“เนือ่งจากแต่ก่อนเคยท างานธนาคาร แลว้เจอลูกคา้ที่มีความเชื่อ
ทางดา้นเลขมงคล เขาส ารวจเบอร์รหสัสาขา ว่าขึ้นตน้ดว้ยเลย 051 ว่า
เป็นเลขมงคล จนมาเจอลูกคา้หลายท่านมากขึน้ จนมีลูกคา้ท่านหนึ่งมา
ให้ช่วยหาเลขบัญชีธนาคารว่ารันถึงเลขที่เท่าไหร่แลว้ ลงท้ายด้วยเลข
อะไร ? จนท าใหเ้ราค่อยๆ ไดเ้ร่ิมศึกษา จากเฟสบุคส์ และศึกษาเองจาก
อาจารย์บางท่าน จนมาใช้เลขมงคล และมีความเชื่อเรื่องชื่อสกุล วัน
เดือนปีเกิด ดวงดาว และเครือ่งรางของขลงั 

ทีเ่ชื่อเพราะเริ่มเห็นจากลูกคา้ที่เขา้มามีมากขึ้น หลายท่าน แลว้มี
ลูกคา้ท่านหนึ่งมาทกัเบอร์โทรศพัท์ทีใ่ชว้่า มีเลขกนัเสน่ห์ เงินไม่เขา้ เสน่ห์
ก็ไม่มี จนเราเริ่มเชื่อ แล้วเปลี่ยนมาใช้เบอร์มงคล จนเราได้โอกาส
เปลี่ยนไปไดช้ดัเลย ภายใน 3, 6 เดือน หลังจากนัน้ก็เหมือนเบอร์ท าให้
เราเจอเรือ่งทีดี่ขึน้ ยิ่งๆขึน้ไปอีก 

ส่ิงแรกก็ใชก้บัเบอร์โทรศพัท์ และก็แนะน าใหก้บัคนรอบขา้ง ตอน
เลือกซือ้บ้านก็เลือกเลขที่บ้าน ทะเบียนรถ แลว้จากการที่ไดศึ้กษาเรื่อง
เลขมงคลของการตัง้ชื่อสกุล ซื่อตน้ดีอยู่แลว้ เลขมงคลดีแลว้ แต่นามสกุล
ไม่มงคล ท าให้เราเชื่อแลว้เปลี่ยนนามสกุลให้ชีวิตดีขึ้น ความรักดีขึ้น 
อย่างเห็นไดช้ดั” 

       คณุ A (นามสมมุติ) 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับเครื่องประดับมงคล และการตลาดธุรกิจเครื่องประดับมงคล 
คณุ A (นามสมมติุ) ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“ขึน้อยู่กบัก าลงัซือ้ของลูกคา้ ถา้ลูกคา้มีก าลงัซือ้หน่อย ก็เป็นทอง
แท้ ทองค าขาวไปเลย ถ้าจะให้เข้าถึงทุกระดับอาจจะเป็นทอง 18K 
เนื่องจากวัสดุแข็งแรง สวยงาม และสามารถประยุกต์ให้สวยงามได ้
อาจจะมีการประดับเพชร ส่วนเรื่องสีสันขึ้นอยู่กับความชอบความ
สวยงาม แต่ก็อยากไดค้ าแนะน าตามวนัเดือนปีเกิด ตามราศี ควรใชอ้ะไร
ดีมนัถึงเหมาะสมกบัเรา 

ส่วนตัวเลขที่ใชก้็ตอ้งขึ้นอยู่กับบุคคลนัน้ๆ อย่าให้มีเลขกาลกิณี 
อาจจะท าการสลักเลขมงคลลงไป หรือสรา้งนัยยะลงไป หรือออกแบบ
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เป็นตัวเลขมงคลที่เราชื่นชอบเลยก็ดี พรอ้มท าใหเ้ป็นกระแส บุคคลอื่น
อาจจะเขา้มาถามแลว้บอกต่อ ส่งผลใหเ้กิดขอ้ดีมากกว่าขอ้เสียไปเลย” 

คณุ A (นามสมมุติ) 
 

ข้อมูลการสัมภาษณอ์าสาสมัคร ท่านที่ 2 (นามสมมุติ คือ คุณ B) 
ประเด็นค าถามหลกัเกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์

“อายุ 28 ปี โสด ศาสนาพุทธ อาชีพขายของออนไลน์ พวกของ
สวยงาม เครือ่งประดบัแฟชั่นทั่วไป และวตัถมุงคล จ าพวกพระ” 

       คณุ B (นามสมมุติ) 
 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์
เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์ท่ีสัมภาษณค์ณุ B (นามสมมติุ) ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ
ทางดา้นเลขศาสตร ์ดงันี ้

“ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเกือบทุกอย่างเลย เช่น ตัวเลข ดวงดาว 
วตัถุมงคล ของขลัง และแทบจะทุกศาสนาเลย เทพจากพราหมณ์ฮินดู 
คือเชื่อ และสามารถเข้าวัดจีน วดัพราหมณ์ วดัที่มีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ไดห้มด 
และรูจ้กัศาสตร์ดา้นตวัเลขจากโฆษณาเบอร์มือถือตามสถานทีต่่างๆ ก็พึ่ง
เร่ิมศึกษามาได ้1 ปี ศึกษาจากเฟสบุคส์ หรือกลุ่มเฉพาะจากผูที้ม่ีความรู ้
แลว้น ามาลองใช ้เอามาพิสูจน์เอง และใหค้รอบครวั นอ้งสาวมาลองใช ้
แลว้สอบถามทีห่ลงัว่าใชเ้ลขแลว้เป็นไง ดีขึน้ไหม” 

การที่เราเชื่อศาสตร์ความเชื่อ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เรามี
ก าลังใจ ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง เป็นแรงกระตุ้นใหเ้ราอยากจะท า
อยากจะพฒันามากกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กบัสภาวะแวดลอ้มรอบตวัเรา เช่นตวั
เราท าอะไรหรือป่าวใหม้นัดีขึ้นไหม ถา้ในอนาคตเศรษฐกิจมนัหมุนเวียน
ดีกว่านี ้ทกุอย่างมนัก็อาจจะดีกว่านี”้ 

คณุ B (นามสมมุติ) 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับเครื่องประดับมงคล และการตลาดธุรกิจเครื่องประดับมงคล 
คณุ B (นามสมมติุ) ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้
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“ส่วนใหญ่เป็นพระเครื่อง เป็นจี ้สรอ้ยคอ ค่อนขา้งมาก ชอบทอง
รูปประพรรณ เพราะปกติชอบใส่ติดตวั อาบน า้ ไม่ค่อยถอดเขา้ออก ส่วน
เรือ่งสีสนัเชือ่นะ แต่ไม่ค่อยเท่าไร่ เอาตามความรูสึ้กชอบมากกว่า รูปแบบ
ก็ตามดีไซน์มากกว่า บางรูปแบบก็อาจจะสื่อความเป็นสิริมงคลได้ 
เหมือนการสะกดจิต เห็นทกุๆวนั มนัก็จะน าไปในทางทีดี่ได ้เช่น ความรกั
คิดถึงรูปหวัใจ การเงินคิดถึง Infinity และถงุเงิน 

ถา้ใส่เลขมงคลมนัดูวิเศษขึ้น โดยเฉพาะถา้เป็นเลขที่เราชอบดว้ย 
ท า ให้ เรา รู้สึ ก ดี   Special ม ากขึ้น  โดยการสลัก เลข ที่ ชอบลงใน
เครือ่งประดบัเลย” 

คณุ B (นามสมมุติ) 
 

ข้อมูลการสัมภาษณอ์าสาสมัคร ท่านที่ 3 (นามสมมุติ คือ คุณ C) 
ประเด็นค าถามหลกัเกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์

“อายุ 33 ปี สมรสแล้ว มีลูก 1 คน ศาสนาพุทธ อาชีพเป็นนิติ
บุคคลดูแลคอนโด เป็นผู้จัดการนิติ งานดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับ
ลูกบา้น” 

คณุ C (นามสมมุติ) 
 

จากส่วนหน่ึงของประเด็นค าถามหลกัส าหรบัประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์
เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์ท่ีสมัภาษณค์ณุ C (นามสมมติุ) ซึ่งไดใ้หข้อ้มลูเกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ
ทางดา้นเลขศาสตร ์ดงันี ้

“เราจะเชื่อเรื่องเทพ สายทางฮินดู พระพิฆเนศ พระแม่อุมา เริ่ม
เรียนรู้เลขศาสตร์จากการที่มีคนที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ ด้าน
ตวัเลขมาทักเบอร์โทรศัพท์ว่ามันไม่ดี แลว้เริ่มคน้หาจากในอินเตอร์เน็ต 
จากกลุ่มเฉพาะในเฟสบุคส์ และถามจากประสบการณ์ผูรู้ว้่าเป็นอย่างไร 

ตอนนีคื้อเชื่อเบอร์มือถือ และมีแหวนดว้ยการสลักตัวเลขลงไป
ตามตวัเลขทีเ่ขา้กบัเรามากที่สดุ และก็มีลูกชาย 9 ขวบ เขียนเลขแปะไวที้่
หนงัสือก็ท าใหเ้ขาอยากรู ้อยากเรียนรูค้วามหมายของตวัเลขไปดว้ย 

ทุกวันนีคิ้ดว่าคนไทยเชื่อเรื่องเลขนะ มีอาจารย์ท่านนึงปล่อยเลข
ชุดออกมา จนพ่อคา้แม่ค้าเอามาใช ้เหมือนพวกเวปไซด์พนัน ชอบใช ้
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888 มนัตรงกบัอาชีพของเขา เลยมองว่ามนัเป็นการเอาความโดดเด่นของ
ตวัเลขมาใชก้บัอาชีพ หรือตามรา้นคา้ มีการตัง้ชือ่แลว้ตามดว้ยตวัเลข 26 
24 หรือเร่ิมมีการเปลีย่นบา้นเลขที ่เปลีย่นทะเบียนรถ” 

คณุ C (นามสมมุติ) 
 

ส่วนขอ้มูลเกี่ยวกับเครื่องประดับมงคล และการตลาดธุรกิจเครื่องประดับมงคล 
คณุ C (นามสมมติุ) ไดใ้หข้อ้มลูดงันี ้

“อย่างแรกมีแหวนทีส่ลกัตวัเลข ใส่ทกุวนั ส่วนตวัก็มีแหวนรูปมงักร
พนันิว้มองเป็นเรื่องของอ านาจบารมี แหวนพญานาคมองเป็นเรื่องของ
สขุภาพ แหวนรูปโอมหรือแหวนพระพฆิเนศมองเป็นเรื่องของความส าเร็จ 
ส่วนใหญ่ก็เป็นความเชือ่ส่วนตวัมากกว่า” 

“ถา้มีการสลกัตวัเลขมงคลที่เราชอบก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้ับ
สินค้าได้อีก ส าหรับบางคนที่มีความเชื่อในด้านตัวเลขมาก ถ้าใน
เครือ่งประดบัมีนยัยะของตวัเลข ก็เหมือนเพิ่มความเป็นพิเศษมากขึ้นไป
อีก มี story มากกว่า” 

คณุ C (นามสมมุติ) 
 

ข้อมูลจากอาสาสมัครผ่านแบบสอบถามออนไลน ์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากอาสาสมัครหญิง 18 ท่าน ท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเลข

ศาสตร ์ผ่านแบบสอบถามออนไลน ์ตามประเด็นค าถามมีดงันี ้
ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
อายุของอาสาสมัคร 
อาสาสมคัร 1 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 23-28 ปี 
อาสาสมคัร 5 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี 
อาสาสมคัร 4 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี 
อาสาสมคัร 3 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี 
อาสาสมคัร 4 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี 
อาสาสมคัร 1 ท่าน อายอุยู่ในช่วง 51-55 ปี 
สถานภาพของอาสาสมัคร 
อาสาสมคัร 6 ท่าน โสด 
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อาสาสมคัร 7 ท่าน สมรส 
อาสาสมคัร 5 ท่าน หย่ารา้ง  
ศาสนาของอาสาสมัคร 
อาสาสมคัร 18 ท่าน ศาสนาพทุธ 
อาชีพ หรือส่วนท่ีท่านบริหารจดัการของอาสาสมคัร 
อาสาสมคัร 6 ท่าน ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร 4 ท่าน ขา้ราชการ 
อาสาสมคัร 6 ท่าน พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร 1 ท่าน ว่างงาน 
อาสาสมคัร 1 ท่าน อิสระ 

 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับความเชื่อทางด้านเลขศาสตร ์
คุณรู้จักความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคลได้อย่างไร ? จากที่ไหน ? 
อาสาสมคัร 15 ท่าน รูจ้กัความเชื่อทางเลขศาสตรจ์ากทางอินเตอรเ์น็ต 
อาสาสมคัร 3 ท่าน รูจ้กัความเชื่อทางเลขศาสตรจ์ากอาจารยท่์านหน่ึง 
คุณคิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 
อาสาสมคัร  13 ท่าน มีผลตรงกบัความหมายของการตีความไปในทางท่ีดีขึน้  
อาสาสมคัร 5 ท่าน มองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล 
คุณใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง ? 
ใชก้บัเบอรโ์ทรศพัท ์ มี 15 ความคิดเห็น 
ใชก้บัชื่อ-สกุล  มี 2 ความคิดเห็น 
ใชก้บับา้นเลขท่ี  มี 2 ความคิดเห็น 
ใชก้บัทะเบียนรถ มี 2 ความคิดเห็น 
ใชก้บัรหสัต่างๆ  มี 2 ความคิดเห็น 
ใชก้บัเร่ืองอื่นๆ   มี 5 ความคิดเห็น 
คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการน าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใด 

ด้านใด ? 
ใชก้บัเร่ืองการงาน มี 14 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองการเงิน มี 9 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองความรกั มี 4 ความคิดเห็น 
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ใชก้บัการส่งเสริมบุคลิก มี 4 ความคิดเห็น 

ใชก้บัการใหก้ าลงัใจ มี 2 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองสขุภาพ มี 1 ความคิดเห็น 

ใชก้บัทกุๆดา้น  มี 3 ความคิดเห็น 
ถ้าคุณเลือกใช้เลขมงคลจะใช้กับเร่ืองอะไร ความส าเร็จ การงาน การเงิน 

และความรัก ? 
ใชก้บัทกุเรื่อง   มี 8 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองการงาน มี 6 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองการเงิน มี 10 ความคิดเห็น 

ใชก้บัเร่ืองสขุภาพ มี 1 ความคิดเห็น 
คุณคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร์ เลขมงคล ที่มีอิทธิผลต่อสังคมไทย

อะไรบ้าง ?  
อาสาสมคัร 17 ท่าน มองว่าเลขศาสตรม์ีอิทธิพลต่อสงัคมไทย 
อาสาสมคัร 1 ท่าน ไม่แน่ใจ 
คุณคิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจ ณ ปัจจุบันที่น าความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์

เลขมงคลมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ? มาเป็นจุดขายของธุรกิจ ? 
อาสาสมคัร 17 ท่าน เห็นดว้ยกบัการน าเลขศาตรม์าใชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
อาสาสมคัร 1 ท่าน รูสึ้กเฉยๆ  
คุณคิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบัน  
อาสาสมคัร 18 ท่าน มองว่า ณ ปัจจบุนั กระแสธุรกิจความเชื่อมีเพิ่มขึน้ 
แนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณ์โควิด-19 คิดว่าจะเป็น

อย่างไร ? 
อาสาสมคัร 15 ท่าน มองว่าเพิ่มขึน้ 
อาสาสมคัร 3 ท่าน มองว่ายงัไม่ดีขึน้ 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
คุณมีเคร่ืองประดับมงคลประเภทไหน ? (แหวน จี ้สร้อย ก าไล ต่างหู เข็ม

กลัด ตลับพก)  
ประเภทแหวน  มี 11 ความคิดเห็น 
ประเภทจี ้สรอ้ยคอ มี 10 ความคิดเห็น 
ประเภทสรอ้ยขอ้มือ มี 10 ความคิดเห็น 
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ประเภทก าไล  มี 3 ความคิดเห็น 
ประเภทต่างห ู  มี 3 ความคิดเห็น 
ประเภทตลบัพก  มี 1 ความคิดเห็น 
ประเภทสติก๊เกอร ์ มี 2 ความคิดเห็น 
จ านวนก่ีชิน้ ? 
อาสาสมคัร 6 ท่าน มี 1-2 ชิน้ 
อาสาสมคัร 6 ท่าน มี 3-4 ชิน้   
อาสาสมคัร 5 ท่าน มี 5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร 1 ท่าน มี 9-10 ชิน้ 
อาสาสมคัร 3 ท่าน มีมากกว่า 10 ชิน้ 
สวมใส่บ่อยคร้ังแค่ไหน ?  
อาสาสมคัร 9 ท่าน สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร 2 ท่าน สวมใส่ 2-3 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร 2 ท่าน สวมใส่ 4-5 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร 2 ท่าน ใส่เฉพาะโอกาสส าคญัเท่านัน้ 
อาสาสมคัร 3 ท่าน ไม่ไดส้วมใส่ 
เคร่ืองประดับมงคลที่คุณสวมใส่ท ามาจากวัสดุอะไร ?  
งานหินรอ้ยสรอ้ย มี 7 ความคิดเห็น 
งานทองเครื่องประดบั มี 6 ความคิดเห็น 
งานทองรูปพรรณ มี 2 ความคิดเห็น 
งานพลาสติก  มี 2 ความคิดเห็น 
งานเงิน   มี 1 ความคิดเห็น 
สวมใส่ไดท้กุประเภท มี 2 ความคิดเห็น 
เคร่ืองประดับมงคลที่มีสีสันของเพชรพลอย เพิ่มความเป็นมงคลต่อ

เคร่ืองประดับหรือไม่ ? 
อาสาสมคัร 7 ท่าน สีสนัตามความชอบ 
อาสาสมคัร 7 ท่าน ใชสี้สนัพลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร 2 ท่าน ใชสี้สนัพลอยตามวนัท่ีเกิด  
อาสาสมคัร 2 ท่าน เชื่อว่าตอ้งปลกุเสก ลงอกัขระ มวลสาร 
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คุณคิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณท์ี่คุณเชื่อมีอะไรบ้างที่สื่อถึงความเป็น
มงคล ? เก่ียวกับความส าเร็จ ? การงาน ? การเงิน ? ความรัก ? ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร ? 

อาสาสมคัร 10 ท่าน ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร 8 ท่าน ทราบ แต่มีหลากหลายความคิดเห็น 
คุณคิดว่าเลขศาสตร์ เลขมงคล สามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลของ

เคร่ืองประดับได้อย่างไร ? 
อาสาสมคัร 17 ท่าน คิดว่ามีตัวเลข/คู่เลข/ชุดเลขมงคล แฝงอยู่บนตัวเรือน 

เพิ่มความเป็นสิริมงคลได ้
อาสาสมคัร 1 ท่าน คิดว่ามีจ  านวนเพชร/พลอย หรือน า้หนกั ท่ีมีนัยยะตรงกับ

ความหมายของเลขมงคล เพิ่มความเป็นสิริมงคลได ้
คุณคิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ? 
อาสาสมคัร ส่วนใหญ่แนะน าราคาใหอ้ยู่ในราคาเฉล่ียไม่เกิน 10,000 บาท 
อาสาสมคัร 8 ท่าน ใหค้วามคิดเห็นเกี่ยวกบัราคาขึน้อยู่กบัวสัดท่ีุน ามาผลิต 
เหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม มี 12 ความคิดเห็น 
เพื่อการลงทนุเกรงก าไร  มี 6 ความคิดเห็น 
เพื่อเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ มี 5 ความคิดเห็น 
เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก  มี 4 ความคิดเห็น 
เพราะความเชื่อ   มี 3 ความคิดเห็น 
ตามกระแส ตามแฟชั่น  มี 2 ความคิดเห็น 
คุณคิดว่าเคร่ืองประดับมงคลสามารถหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม ?  
รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล มี 13 ความคิดเห็น 
รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ  มี 11 ความคิดเห็น 
รา้นทองรูปพรรณ   มี 8 ความคิดเห็น 
รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล  มี 9 ความคิดเห็น 
ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน  มี 6 ความคิดเห็น 
ผ่านบุคคลท่ีไวใ้จได ้   มี 2 ความคิดเห็น 
จากการออกบูธ งานแฟรต่์างๆ  มี 1 ความคิดเห็น 
จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ ช่องทางไหน

ส่งผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
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อาสาสมคัร 13 ท่าน คิดว่าทัง้ 2 ช่องทางมีผลต่อการเลือกซือ้ 
อาสาสมคัร 5 ท่าน คิดว่าจ าหน่ายผ่านทางหนา้รา้นเท่านัน้ 
รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่เลือกซือ้คือ ? 
ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล  มี 10 ความคิดเห็น 
ผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง  มี 10 ความคิดเห็น 
ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว ในโซเชียล มี 8 ความคิดเห็น 
ผ่านการ Live สด ในโซเชียล   มี 6 ความคิดเห็น 
ผ่านมาเก็ตเพลสในโซเชียล   มี 3 ความคิดเห็น 
ไม่เลือกซือ้ผ่านออนไลน ์    มี 1 ความคิดเห็น 
เหตุผลที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลจากช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/

ออนไลน)์ เพราะอะไร ? 
ความน่าเชื่อถือ ไวใ้จ เชื่อมั่นในแบรนดสิ์นคา้  มี 11 ความคิดเห็น 
ราคาสินคา้     มี 11 ความคิดเห็น 
คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้  มี 10 ความคิดเห็น 
ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้  มี 8 ความคิดเห็น 
พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้   มี 7 ความคิดเห็น 
สินคา้มีโปรโมชนั    มี 5 ความคิดเห็น 
แพคเก็ตสวยงาม    มี 5 ความคิดเห็น 
มีโฆษณาข่าวสารใหติ้ดตาม   มี 3 ความคิดเห็น 
ใครเป็นผู้มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
ตวัเอง      มี 18 ความคิดเห็น 
พรีเซ็นเตอร/์ดารา/ผูท่ี้เชื่อถือได ้  มี 3 ความคิดเห็น 
พนกังานขาย/ผูท่ี้ตอบขอ้สงสยั  มี 3 ความคิดเห็น 
คู่รกั/แฟน    มี 3 ความคิดเห็น 
เพื่อน     มี 2 ความคิดเห็น 
พ่อแม่ญาติพี่นอ้ง บุคคลในครอบครวั มี 1 ความคิดเห็น 
บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  
อาสาสมคัร 12 ท่าน มองว่ามีผลต่อเครื่องประดบั 
อาสาสมคัร 6 ท่าน มองว่าไม่มีผลต่อเครื่องประดบั 
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คุณคิดว่าควรมีช่องทางในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล
หรือไม่ ?  

อาสาสมคัร 15 ท่าน มองว่าควรมี 
อาสาสมคัร 3 ท่าน มองว่าไม่ควรมี ไม่จ  าเป็น 
ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น

อย่างไร ? 
อาสาสมคัร 13 ท่าน ไดใ้หค้ าตอบมากมาย หลายหลายรูปแบบ 
อาสาสมคัร 5 ท่าน ไม่มีค าตอบ 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตร์ ออกสู่ท้องตลาด คุณ

คิดเห็นอย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 
อาสาสมคัร 16 ท่าน มองว่าเป็นเร่ืองท่ีดี น่าสนใจ 
อาสาสมคัร 2 ท่าน มองว่าไม่น่าสนใจ 

ทั้งหมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามผ่าน Google from โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งงแต่
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูล 45 วัน 
โดยมีอาสาสมัครท่ีตอบรบัการเขา้ร่วมโครงการวิจัย ทัง้หมด 18 ท่าน ค าตอบท่ีได้ผูว้ิจัยจะน าไป
วิเคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัเลขศาสตรต่์อไป 
 

4.2 ผลการวิเคราะหข์้อมลูที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษากลุ่มตัวอย่างตามท่ีผูว้ิจัยก าหนดนั้น สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงันี ้
4.2.1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากกลุ่มประชากรท่ีเชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
4.2.2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากกลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและ

เครื่องประดบั 
4.2.3. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง

กบัเลขศาสตร ์
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4.2.1. ผลการวิเคราะหข์้อมลูจากกลุ่มประชากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตร์
ไทย 

ประเด็นค าถามหลักท่ีได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรใ์นการตอบค าถาม 
ผูว้ิจัยไดน้ ามาเป็นขอ้มูลเพื่อศึกษาและวิเคราะหท์ัศนคติและหาจุดเชื่อมโยงของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 
ท่านท่ีมีต่อเลขศาสตรไ์ทย เป็นล าดบัดงันี ้

จากประเด็นค าถามเก่ียวกับคิดเห็นอย่างไรเลขศาสตรไ์ทย หรือการพยากรณ์
อ่ืนๆ ระยะเวลาในการศึกษา 

อ. แม๊ค ครูโหร เริ่มเรียนรูจ้ากโหราศาสตรไ์ทย ราวๆ 50 ปี และพื ้นฐานของ
ดวงดาวในโหราศาสตรไ์ทย ก็เป็นพืน้ฐานของการพยากรณท์างดา้นเลขศาสตรไ์ทย 

หมอดจูอรจ์ เร่ิมจากการดูไพ่ต่างๆ ราวๆ 20 ปี และไพ่ก็มีเลขท่ีแทนดวงดาว 
จึงใชพ้ืน้ฐานของการพยากรณท์างดา้นเลขศาสตรไ์ทย 

คณุแกว้ นพเกา้ เริ่มเรียนรูจ้ากโหราศาสตรไ์ทย ราวๆ 15 ปี และพื ้นฐานของ
ดวงดาวในโหราศาสตรไ์ทย ก็เป็นพืน้ฐานของการพยากรณท์างดา้นเลขศาสตรไ์ทย 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าการเรียนรูท้างดา้นเลขศาสตรไ์ทย ทั้ง 3 ท่านนั้น เริ่มต้น
มาจากการพยากรณป์ระเภทอื่นก่อน แต่มีพืน้ฐานมาจากดวงดาวทัง้สิน้ ซึ่งดวงดาวก็จะถกูก าหนด
ดว้ยตวัเลข แลว้น าตวัเลขมาท านายพยากรณท์างดา้นเลขศาสตรไ์ทยได้ 

จากประเด็นค าถามเก่ียวกับเลขศาสตรท์ี่น ามาใช้ โดยส่วนตัวและประชาชน
ส่วนใหญ่น าไปใช้กับเร่ืองใด และมีเลขมงคลใด หรือรูปแบบสัญลักษณ ์ที่แสดงถึงความ
เป็นสิริมงคลทางด้านความส าเร็จ การงาน การเงิน ความรัก 

อ. แม๊ค ครูโหร ส่วนใหญ่ใชเ้ลขศาสตรใ์นการท านายพยากรณท์ุกแขนงของวิชา 
กบัทกุส่ิงท่ีมีตวัเลขตวัอกัษร และแนะน าเลขมงคลท่ีไดจ้ากแผ่นยนัตโ์สฬลมงคล และเลขมงคลจาก
เทวนพเคราะห์ทั้ง 9 องค์ รวมทั้งวิธีการเลือกใช้เลขมงคลเฉพาะบุคคลตามวันท่ีเกิดจากระบบ
ทกัษา พรอ้มทัง้เลขมงคลจากทางฮินด ูแทนองคเ์ทพต่างๆ เช่น 30, 678, 142 และส่วนสัญลักษณ์
ท่ีแสดงความเป็นสิริมงคล แนะน าสญัลกัษณม์งคลจากเทวนพเคราะห ์

หมอดจูอรจ์ ส่วนใหญ่ใช้กับการท านาย รวมถึงการวิเคราะหว์ันเดือนปีเกิด 
เลขบตัรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนบา้น ทะเบียนรถ เบอรโ์ทรศัพท ์และเลขบัญชีธนาคาร และ
เลขมงคลท่ีแนะน าแบ่งเป็น 3 แขนง 1). แขนงเลขศาสตรท์ั่วไป เลขความส าเร็จ การงาน การเงิน 
เช่นเลข 45 54 56 64 65 และความรกัเลข 36 63 , 2). แขนงเลขมังกร เลขหงส ์789, 289, 282, 
829, 287, 879, 878, 787 ความร ่ารวย กิจการ อ านาจ วาสนา บารมี , 3). แขนงเลข 168 รวยไม่
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สิน้สดุ แลว้เจาะเรื่องความรกัดว้ยเลข 61 62 และส่วนสัญลกัษณท่ี์แนะน า คือ Infinity ความไม่มีท่ี
สิน้สดุ 

คณุแกว้ นพเกา้ ส่วนตัวแล้วใช้กับการท านาย และน ามาใช้กับ ทะเบียนบ้าน 
ทะเบียนรถ เลขมงคลท่ีแนะน า แบ่งไดด้ังนีคื้อ 1). ความส าเร็จ ความร ่ารวย การเงิน คือเลข 168 
แทนฮกลกซิ่ว เลขเจ้าสัว, 2). คา้ขายมีเสน่ห์ คือเลข 23 46 52, 3). นักแสดง ศิลปิน ควรมีเลข 6 
และ 8, 4). ข้าราชการ หมอ ทหาร นักบริหาร นักปกครอง ควรมีเลข 5 เช่น 51 59, 5). ความรัก 
ดึงดูดเพศตรงขา้ม คือเลข 64 69, 6). ตัวเลขก าลังวัน ของเทวนพเคราะห์ และส่วนสัญลักษณ์ท่ี
แนะน า คือ Infinity ความรวยไม่รูจ้บ 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านไดใ้หห้ลักในการน าตัวเลขไปใชแ้ก่
ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงสามารถน าไปใช้กับการออกแบบได้ ดังตัวเลขมงคลข้างต้น ส่วน
สญัลกัษณม์งคลท่ีไดจ้ากการแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ คือ สญัลกัษณม์งคลจากเทวนพเคราะห ์และ
รูปแบบ Infinity ท่ีมีความหมายไม่มีท่ีสิน้สดุ สามารถใชไ้ดก้บัทุกความตอ้งการของประชาชนส่วน
ใหญ่ 

จากประเด็นค าถามเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง และ
ธุรกิจเก่ียวกับเลขศาสตร ์ณ ปัจจุบัน 

อ. แม๊ค ครูโหร มีความคิดเห็นว่า ธุรกิจส่วนใหญ่จะตามกระแสกับค่านิยม 
แฟชั่นมากกว่า และไม่ยั่งยืน แต่ถา้น าโหราศาสตรไ์ปใชอ้ย่างถูกตอ้งอธิบายได ้มีท่ีมาท่ีไป มันจะ
ไม่ไช่ค่านิยม มนัจะยั่งยืนไม่เป็นกระแส 

หมอดจูอรจ์ มีความคิดเห็นว่า สังคมไทยเติบโตขึน้มากับรากฐานความคิด
เกี่ยวกับศาสนา พระเจา้ และวัฒนธรรมต่างๆ ส่วนธุรกิจทางดา้นเลขศาสตร ์มองว่าเป็นธุรกิจท่ี
สามารถสรา้งมลูค่าใหก้บัสินคา้ได ้

คณุแกว้ นพเกา้ มีความคิดเห็นว่า ความเชื่อ ดวง วัตถุมงคล เครื่องราง อยู่คู่กับ
คนไทยมาชา้นานแลว้ ในดา้นธุรกิจมนัขึน้อยู่กบักระแส เทรน และเศรษฐกิจ ส่วนธุรกิจทางดา้นเลข
ศาสตร ์มองว่าเป็นธุรกิจท่ีสามารถเพ่ิมมลูค่าใหก้บัสินคา้ได ้

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าความเชื่อ คือส่วนหน่ึงของสังคมไทย ดังนั้นธุรกิจ ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับความเชื่อก็ยังคงมีตลอด การตลาดความเชื่อจึงเป็นไปตามการแส ตามค่านิยม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนธุรกิจทางดา้นเลขศาสตร ์เมื่อน าองคค์วามรูม้าใชก้ับธุรกิจ หรือ
น าตวัเลขมงคลมาใช ้ก็จะสามารถเพ่ิมมลูค่าใหก้บัสินคา้ได ้

แนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์ควิด 19 จะเป็นอย่างไร 
อ. แม๊ค ครูโหร ไม่ไดใ้หค้ าตอบ 
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หมอดจูอรจ์ ยังจะเจริญเติบโตไปได้อีก จากการอ่อนแอทางสังคม เพียงแต่
มลูค่าทางการตลาดอาจจะเติบโตชา้ตามก าลงัซือ้ ตามเศรษฐกิจ 

คณุแกว้ นพเกา้ มองไปในทางบวก เพราะในช่วงโควิดท าให้เกิดสายงานใหม่ๆ 
อาชีพใหม่ๆ เมื่อเศรษฐกิจดีขึน้ ตลาดความเชื่อหลงัโควิดมนัจะเติบโตมากกว่าเดิม 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าสถานการณโ์รคระบาดท่ีเกิดขึน้ท าใหเ้ศรษฐกิจในประเทศ
อยู่ในช่วงขาลงการจับจ่ายใชส้อยของประชาชนตอ้งใชใ้นส่ิงท่ีเกิดประโยชนส์งูสดุ ก าลงัซือ้ก็ลดลง
ตามไปดว้ย สภาวะเงินฝืดเพิ่มขึน้ แต่อีกมุมหน่ึงดังท่ีผู้เชี่ยวชาญบอก ก็ท าให้เกิดโอกาสในบาง
พืน้ท่ี บางคน เกิดอาชีพใหม่ สายงานใหม่ ภายใต้การปรบัตัวในยุค  New normal จึงท าให้การ
คาดการณ์แนวโนม้การตลาดความเชื่อหลังโควิด 19 ไปในทางมุมมองบวก เติบโตขึน้ตามระบบ
เศรษฐกิจท่ีกลบัมาดีขึน้ และมลูค่าทางการตลาดจะยิ่งมีการเติบโตมากขึน้ไปอีก 

คิดอย่างไรกับธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล และเคร่ืองประดับมงคลที่
เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์พร้อมทั้งรูปแบบของเคร่ืองประดับมงคลเลขศาสตร ์

อ. แม๊ค ครูโหร ใหม้องถึงความยั่งยืน ดังนั้นจะเครื่องประดบัมงคลเกี่ยวกับเลข
ศาสตรใ์นเชิงพานิชย ์แบบค่านิยม หรือแบบขอ้เท็จจริง ท่ีสามารถอธิบายใหถ้ึงแก่นแท ้มีท่ีมาท่ีไป 
โดยใช้ตัวเลขมงคลจากแนวคิดท่ีแนะน ามาออกแบบ และใช้สัญลักษณ์จากเทวนพเคราะห์มา
ออกแบบได ้

หมอดจูอรจ์ มองว่าธุรกิจพวกนีม้ันเป็นกระแส เป็นธุรกิจตัวแทนความเชื่อ 
เอาเครื่องประดบัมาเป็นสญัลักษณ ์และถา้เครื่องประดบัมงคลเกี่ยวกับเลขศาสตร ์มองว่าน่าจะมี
การสลกัตวัเลข เช่น 9, 168, 888 ลงไป หรือออกแบบในรูปแบบของ Infinity 

คณุแกว้ นพเกา้ มีความเชื่อในเครื่องประดับมงคล สามารถส่งเสริมใหก้ับบุคคล
ท่ีสวมใส่ แต่ส าหรบัคนไทยมองว่ายังไม่มีความรูใ้นเรื่องเครื่องประดับความเชื่อ เช่น เร่ืองของอัญ
มณี เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามรู ้ใหข้อ้มลู เพื่อใหธุ้รกิจมนัไปต่อไปได ้ส่วนเครื่องประดบัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
เลขศาสตร ์มองว่ามันอยู่ท่ีเนือ้หา และเรื่องราวท่ีส่งผลกับเครื่องประดับมากกว่า ใหต้รงประเด็น 
และเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ว่ามันเป็นอย่างไร สัมพันธ์กันกับเลขศาสตรอ์ย่างไร โดยมีรูปแบบท่ี
พิเศษว่าปกติ อาจจะมีการน าเลขมงคลตามก าลงัวนัท่ีเกิดมาออกแบบ หรือใชรู้ปแบบ Infinity หรือ
สลกัค าว่า เจา้สวั ลงไป 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าธุรกิจเครื่องประดบัมงคล เป็นธุรกิจท่ีผสมผสานความเชื่อ
อยู่ในเครื่องประดบั เป็นเร่ืองความเชื่อส่วนบุคคล แต่การจะน ามาเป็นธุรกิจควรจะดูท่ีวตัถปุระสงค์
ของการด าเนินธุรกิจว่าจะไปทางไหน มีแนวทางกลยทุธก์ารตลาดอย่างไร จะน าเสนอเนือ้หา หรือ
เร่ืองราวอย่างไร ใหต้รงประเด็น เขา้ใจง่ายไม่ซับซอ้น ส่วนเครื่องประดับท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์
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มองว่ามีหลายวิธีการในการน าเสนอ เช่น การสลักตัวเลขมงคลลงในเครื่องประดับ หรือการให้
นยัส าคัญของเลขศาสตรส์มัพันธก์บัเครื่องประดบั และออกแบบเครื่องประดบัท่ีมีสัญลกัษณม์งคล 
เช่น สญัลกัษณป์ระจ าเทวนพเคราะหป์ระจ าวนั หรือรูปแบบสากล Infinity 
 

4.2.2. ผลการวิเคราะหข์้อมลูจากกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณี
และเคร่ืองประดับ 

ประเด็นค าถามหลกัท่ีไดจ้ากผูป้ระกอบอาชีพธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับ ในการ
ตอบค าถาม ผูว้ิจัยได้น ามาเป็นขอ้มูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทัศนคติและหาจุดเชื่อมโยงของผู้
ประกอบอาชีพจ าหน่ายเครื่องประดับทั้ง  5 ท่าน ท่ีมีผลต่อการตลาดธุรกิจอัญมณี และ
เครื่องประดบั เป็นล าดบัดงันี ้

จากประเด็นค าถามเก่ียวกับคิดเห็นอย่างไรธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
ณ ปัจจุบัน 

คณุวีณา  ตอ้งมีการปรบัตวั จากสภาวะทางการเงิน มาใหค้วามส าคญักับ
การขายปลีกมากขึน้เพื่อลงความเส่ียงของบริษัท จากการท า OEM 100% มาเป็น OEM 50% / 
Retail 50% 

คณุกนกวรรณ ต้องมีการปรับเปล่ียนการตลาดของบริษัท จากขายปลีกทาง
หนา้รา้นอย่างเด่ียว หนัมาท ารูปแบบออนไลนม์ากขึน้ 

คณุทวี  เน่ืองจากช่องทางในการจดัจ าหน่ายคือทางออนไลนเ์ท่านัน้ ท า
ใหเ้นน้การปรบัเปลี่ยนการตลาด หรือกลยทุธใ์นการน าเสนอสินคา้มากกว่า 

คณุกญัญนนัทน ์ ส่วนตัวไม่ค่อยมีผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ แต่มองว่า
ตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนมาสู่ช่องทางออนไลนม์ากขึน้ 

คณุพชรพรรณ มองว่าเป็นโอกาสดีในการปรบัเปล่ียนสู่ระบบออนไลน ์จากการ
ตดัสินใจของผูซ้ือ้ท่ีสามารถซือ้สินคา้ท่ีมีมลูค่าสูงขึน้ผ่านทางออนไลนจ์ากรา้นท่ีน่าเชื่อถือ การดิลิ
เวอรี่ท่ีพฒันาขึน้ ท าใหก้ารซือ้ของผ่านออนไลนเ์ติบโตขึน้อย่างมาก 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าจากสถานการณ์ ณ  ปัจจุบัน ต้องมีการปรับเปล่ียน 
ปรบัตัวใหเ้ข้ากับสภาวะท่ีก าลังจะเปล่ียนไปของธุรกิจเครื่องประดับ มาใหค้วามส าคัญกับการ
ติดต่อลูกคา้โดยตรง ใหสิ้นคา้ถึงมือผูบ้ริโภค และยังคงให้ความส าคัญกับการจ าหน่ายผ่านหน้า
รา้น เคาทเ์ตอร ์หรือออกบูธแสดงสินคา้ เพื่อแสดงตัวตน ท่ีมา สรา้งความน่าเชื่อถือใหก้ับบริษัท 
หรือแบรนดสิ์นคา้ รวมทัง้การจัดจ าหน่ายแบบออนไลน ์เพื่อเป็นการลดความเส่ียงของบริษัท หา้ง 
รา้น และสรา้งการเขา้ถึงของผูบ้ริโภค การรบัรู ้เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคมากขึน้ 
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แนวโน้มการตลาดธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับหลังโควิด 19 คิดว่าจะเป็น
อย่างไร 

คณุวีณา  มองแนวโน้มออกเป็น 2 ทางคือ 1). แบบ B2B อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู 2-3 ปี เน่ืองจากสถานภาพทางการเงินท่ีเกิดขึน้  2). แบบ B2C มองไป
ในทางท่ีดี กับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับท่ีมีราคาสูง มีคุณภาพ แต่กับเครื่องประดับท่ีมีราคาต ่า 
ยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการฟ้ืนฟูเช่นกนั 

คณุกนกวรรณ มองว่าเป็นโอกาสในการศึกษาตลาด หากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 
จากค่านิยมและไลฟ์สไตลข์องคนท่ีเปลี่ยนไป 

คณุทวี  คิดว่าสดใสมากขึน้ จากการห่างหายจากการใชส้อยไปนานท า
ใหเ้กิดความตอ้งการในการซือ้สินคา้เพิ่มขึน้ 

คณุกญัญนนัทน ์ คิดว่าธุรกิจจะหันมาสู่ทางออนไลนม์ากขึน้แบบจริงจัง เน่ืองดว้ย
สภาวะท่ีไม่ปกติ ธุรกิจตอ้งปรบัตวัไม่สามารถท่ีจะรอลกูคา้ไดเ้หมือนเดิม 

คณุพชรพรรณ มองจากภาพรวมน่าจะดีขึน้ ท างานมากขึน้ รายรับมากขึ ้น 
ความต้องการเลยมาขึน้ตามหลัก demand-supply แต่ส าหรับธุรกิจเครื่องประดับการขายผ่าน
ออนไลนน่์าจะลดลง กลบัมาสู่การซือ้ขายผ่านทางหนา้รา้นปกติ 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าการคาดการณ์หลังสถานการณ์โควิด 19 ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่คิดเห็นว่าธุรกิจเครื่องประดับต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
ค่านิยม ไลฟ์สไตล ์ก าลังการซือ้ และความต้องการ ท่ีเปล่ียนไป ท าให้เห็นโอกาสในการศึกษา
ตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย กลยทุธต่์างๆ หากลุ่มเป้าหมายใหม่ใหก้ับธุรกิจ ส่วนผูป้ระกอบการ
ท่ียังคงด าเนินงานแบบ B2B ยังคงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพคล่องทางการเงิน อาจจะ
ตอ้งมีการปรบัเปล่ียนกลยุทธข์องธุรกิจใหเ้ขา้กับสถานการณท่ี์เปล่ียนไป เพื่อรองรบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนไป 

กลยุทธท์างการตลาด ก่อนและหลังสถานการณโ์ควิด 19 พร้อมแนวทางใน
การฟ้ืนฟูธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

คณุวีณา  ช่วงแรก ทางบริษัทใชต้ัวเราเป็นพรีเซ็นเตอร ์ท าใหลู้กค้ายึดติด
กบัตัวเรา จึงเกิดปัญหาในการตัดสินใจซือ้เมื่อเราไม่อยู่ แลว้ไดม้ีการปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ โดยการ
สรา้งแบรนดสิ์นคา้ขึน้ ภายใตช้ื่อของบริษัท เพื่อไม่ใหลู้กคา้ยึดติดกับตัวเรา พรอ้มทัง้เพิ่มช่องทาง
ในการจดัจ าหน่ายผ่านทางออนไลนม์ากขึน้ ท าใหบ้ริษัทมีกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ จึงเป็นแนวทางใน
การฟ้ืนฟูท่ีสามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได ้
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คณุกนกวรรณ ก่อนโควิด ทางรา้นเนน้กลยุทธ์ทางดา้นคุณภาพ มาตรฐานการ
ผลิต การออกแบบท่ีแตกต่าง เป็นสไตลข์องทางรา้น กับฐานลูกคา้ท่ีมีอยู่ แต่ในช่วงหลังโควิด ท า
ใหท้างรา้นตอ้งมาเนน้กลยุทธ์ทางดา้นราคามากขึน้ และตอ้งหันมาหากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ โดยใชก้ล
ยุทธ์ทางด้านออนไลน์มากขึน้ แต่มองว่าจะเป็นการฟ้ืนฟูการด าเนินการได้ในอีกระยะหน่ึง 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึน้ ค่าเงิน USD ท่ีอ่อนลง เงินไทยท่ีแข็งขน้ ท าใหเ้กิดโอกาสใน
การซือ้เครื่องประดบัมากขึน้ 

คณุทวี  กลยุทธ์ส่วนใหญ่ทั้งก่อนและหลัง ใชก้ลยุทธ์ทางดา้นโปรโมชั่น
และราคา เพื่อกระตุ้นยอดขาย ลดแลกแจกแถม ยังคงใช้ได้อยู่ แต่ก็ขึน้อยู่กับฐานลูกค้าและ
สถานการณน์ัน้ๆ 

คณุกญัญนนัทน ์ ก่อน โควิด เป็ นลูกค้าหน้า ร้าน  100% แต่หลั งโควิดต้อ ง
ปรบัเปลี่ยนสู่ออนไลนม์ากขึน้ถึง 20-30% ดงันั้นแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเครื่องประดบัตอ้งมีการ
ปรบัตวัสู่ออนไลน ์อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ความเชื่อใจ มั่นใจ โดยเนน้การใหข้อ้มูลกบัลกูคา้มาก
ท่ีสดุ 

คณุพชรพรรณ มองว่าต้องมีการปรบัเปล่ียนสู่ทางออนไลน์มากขึน้ แต่การมี
หนา้รา้นเป็นส่ิงส าคัญในการจ าหน่ายเครื่องประดบั เพราะสินคา้แต่ละชิน้มีกลยุทธ์ท่ีแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคา้ กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 

ผลการวิเคราะห ์ พบวา่กลยทุธ์ของผูป้ระกอบการในช่วงก่อนสถานการณโ์ควิด19 
มกัจะใชก้ลยุทธห์ลักของทางบริษัท หา้งรา้น ท่ีมีอยู่แต่เดิมในการด าเนินธุรกิจ ตามกลุ่มลูกคา้ท่ีมี
อยู่ แต่ในเมื่อสถานการณม์ันเปล่ียนไป เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดังนัน้กลยทุธ์หลงัโค
วิด  19 ส่วนใหญ่ปรับตัวหันมาสู่ออนไลน์ตามสัดส่วนท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ เพื่อหา
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพิ่มช่องทางในการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภคมากขึน้ ลดความเส่ียงท่ีจะ
เกิดขึน้ได้ โดยผ่านส่ือโซเชียลมีเดียต่างๆ สรา้งการรับรู ้ความน่าเชื่อถือกับกลุ่มลูกค้านี้ โดย
ประเภทของผลิตภัณฑเ์ครื่องประดับนั้น ในการปรบัตัวจ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งความ
เชื่อมั่น การไวว้างใจใหก้บัลกูคา้อย่างมาก ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง ไม่โกหกลกูคา้ 

คิดเห็นอย่างไร กับตลาดความเชื่อ และเคร่ืองประดับความเชื่อ รวมทั้ง
กระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบัน 

คณุวีณา  ความเชื่อ ความศรัทธา ความเป็นโบราณ เรื่องราวต่างๆ ใน
เครื่องประดบั ส่งผลใหต้ลาดความเชื่อและเครื่องประดบัความเชื่อ สามารถเติบโตไปไดอ้ีกไกล 

คณุกนกวรรณ ส าหรบัทางรา้นเคยน าแนวทางนีม้าเป็นกลยทุธ ์ณ ช่วงเวลาหน่ึง 
ผลตอบรบัไปในทางท่ีดี โดยการเนน้งานพลอยสี อญัมณีสีต่างๆ จ านวนอญัมณี หรือสญัลกัษณใ์น
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การเสริมดวงชะตาส าหรบับุคคล และมองว่าเป็นผลดีทัง้สองฝ่าย คือ รา้นสามารถออกแบบใหต้รง
ตามความตอ้งการของลกูคา้ ส่วนลกูคา้ก็ไดเ้ครื่องประดบัในการยึดเหน่ียวจิตใจ 

คณุทวี  มองว่ามันเป็นเรื่องท่ีมีมายาวนานแล้ว ส าหรับเรื่องการตลาด 
และเครื่องประดบัความเชื่อมนัเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

คณุกญัญนนัทน ์ เป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีน่าสนใจ เกี่ยวกบั อญัมณีประจ าวันเกิด อัญ
มณีเสริมโชคชะตา เสริมสิ่งดีๆต่างๆ ซึ่งเป็นเร่ืองของความเชื่อส่วนบุคคล และกระแสทางออนไลน์
ช่วยสรา้งการรบัรู ้ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ 

คณุพชรพรรณ ความ เชื่ อยั งไงก็ ยั งคงอยู่  แ ต่ การตลาดความ เชื่ อ  และ
เครื่องประดับความเชื่อ มองว่ามันเป็นกระแส เป็นเทรน มีขึน้มีลง ขึน้อยู่กับความต้องการของ
ตลาด 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าความเชื่อ ความศรทัธา ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของคนไทย 
เป็นส่ิงท่ีมีกาลนานแลว้ จึงส่งผลใหต้ลาดความเชื่อของสงัคมไทยไม่เคยหายไป เพียงแต่จะน าเอา
ส่ิงใดมาเป็นจุดขาย มาสรา้งกระแสท าให้เกิดความนิยมชมชอบ ในช่วงเวลานั้น ซึ่งในภาพรวม
ตลาดสามารถเติบโตไปไดอ้ีก ส่วนเครื่องประดับความเชื่อ เป็นเร่ืองส่วนบุคคล เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะท่ีมีความเชื่อในดา้นนี ้ซึ่ง ณ ปัจจุบนันี ้นิยมใชห้ลักความเชื่อทางดา้นอญัมณี พลอยสี หรือ
จ านวนอัญมณี ท่ีมีคุณลักษณะตรงกับความเชื่อตามหลักสากล ตามหลักศาสนา หรือตาม
ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นนัน้ๆ มาเป็นกลยทุธใ์นการท าตลาด 

คิดอย่างไรกับแนวโน้มตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด 19 
คณุวีณา  จากปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ณ ปัจจุบัน คนต้องการท่ียึด

เหน่ียวจิตใจ ท าใหแ้นวโนม้ของตลาดสามารถเติบโตไปต่อไดอ้ีก 
คณุกนกวรรณ จะดีขึน้อีก จากการท่ีคนส่วนใหญ่ประสบปัญหาท่ีเกิดขึน้ มีการ

บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธิ์เพ่ือใหผ่้านพน้ปัญหาเหล่านีไ้ปได ้
คณุทวี  ไม่ทราบ บอกไม่ได ้
คณุกญัญนนัทน ์ คิดว่ายังคงต่อเน่ืองขึน้ไปเรื่องๆ อยู่ ท่ีจะเอาจุดไหนมาท าให้

สนใจ หรือมาเป็นกระแสแต่มันก็จะหายไป แต่ถา้น าความเชื่อเกี่ยวกับพลอยประจ าวันเกิด ท่ีเป็น
ความเชื่อแบบสากล ก็จะสามารถขายไดต้ลอด 

คณุพชรพรรณ คิดว่าโตไปเร่ือยๆ 
ผลการวิเคราะห ์ พบว่าภายใต้สภาวะเศรษกิจท่ีก าลังประสบกันทุกคน ตลาด

ความเชื่อยังสามารถเติบโดตได้ดี ดังนั้นแนวโน้มหลังโควิด  19 สถานการณ์ดีขึน้ มีโอกาสท่ีจะ
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เติบโตขึน้ไปอีก โตต่อไปไดเ้ร่ือยๆ ขึน้อยู่กับผูป้ระกอบการท่ีจะน าเสนอสินคา้ความเชื่ออย่างไรให้
น่าสนใจ ใหเ้ป็นกระแส และอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง ยาวนาน 

คิดอย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล และธุรกิจที่น าความ
เชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ 

คณุวีณา  เป็นศาสตรท่ี์มีมานานแลว้ ส าหรบัสงัคมไทยยงัคงตอ้งสรา้งการ
รบัรู ้ให้ขอ้มูลท่ีชัดเจนมากขึน้กว่านี ้โดยบริษัทก็มีการผลิตเครื่องประดับเลขมงคลตามความเชื่อ 
ความศรทัธาของคนไทยอยู่แลว้ เช่นเลข 8, ๙ 

คณุกนกวรรณ เชื่อในด้านนี ้แต่ส่วนตัวไม่ไดใ้ช ้เนน้จ าง่าย และสะดวกในการ
ท าธุรกิจมากกว่า แต่ธุรกิจอื่นท่ีน ามาใช ้มองว่าเป็นเร่ืองของความสบายใจทางธุรกิจ 

คณุทวี  ส่วนตัวมีความเชื่อดา้นนี ้เบอรโ์ทรศัพท ์ทะเบียนบา้น ทะเบียน
รถ เลือกใชเ้ลขมงคลหมด ดงันัน้ธุรกิจท่ีน าความเชื่อนีม้าใช ้หรือมาท าการตลาด ก็จะมีกลุ่มลูกคา้
ท่ีเชื่อดา้นนีด้ว้ย โดยท่ีรา้นมกัจะค านวณตามน า้หนกัเพชร หรือทอง ตามเลขมงคล 

คณุกญัญนนัทน ์ เป็นความเชื่อท่ีน่าสนใจ มีคนรูจ้ักมากขึน้ และมีกลุ่มลกูคา้ท่ีให้
ความส าคัญกับเลขศาสตร ์จึงเอามาเป็นจุดขายของสินคา้ได ้เช่น งานเครื่องประดับนพเกา้ หรือ
งานท่ีมีจ  านวนอญัมณีตามเลขมงคล 

คณุพชรพรรณ ส่วนตัวไม่ได้ใช้ แ ต่คิดว่าเลขศาสตร์มีผลต่อหลายๆ ส่ิงใน
ภาพรวม บางคนประสบความส าเร็จจากเลขศาสตร ์ธุรกิจเครื่องประดบัก็หันมาท าดา้นนีก้ันมาก 
ธุรกิจอื่นก็น าความเชื่อมาใชก้นัมากขึน้ 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่าศาสตรค์วามเชื่อทางด้านเลขศาสตรม์ีมานานแล้ว และ
ส่งผลกับผู้ท่ีใช ้ท่ีเชื่อในศาสตร์นี ้เพียงแต่สังคมไทยยังคงตอ้งไดร้บัรูข้อ้มูลท่ีเพียงพอ ชัดเจนให้
มากกว่านี้ ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับท่ีน าเลขศาสตร์มาใช้ในธุรกิจ หรือมาออกแบบ
เครื่องประดับใหต้รงกับความศรทัธาของคนไทย และมักจะเนน้การเลือกใชอ้ัญมณี การค านวณ
จ านวนอัญมณี น า้หนกัเพชร ทอง ใหต้รงกบัเลขมงคล หรือการท าเครื่องประดบันพเกา้ คือพลอยสี 
9 ชนิด 9 เม็ด มาเป็นจดุขายของสินคา้ 

คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์และรูปแบบควร
เป็นเช่นไร ถ้ามีการน าออกสู่ตลาด 

คณุวีณา  มองว่าเป็นตลาดท่ีสามารถโตได้ ส าหรบักลุ่มเป้าหมายทั่วไป 
ตอ้งสรา้งการรบัรูใ้หเ้ขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน สรา้งโฆษณา หรือเร่ืองสัน้ แต่ส าหรบักลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ มองว่าเป็นเร่ืองท่ีดี สินคา้เราจะเป็น Unique 
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คณุกนกวรรณ มองว่าเป็นการตลาดแนวใหม่ มิติใหม่  มีความแปลกใหม่ 
หลากหลาย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีต่อธุรกิจเครื่องประดบั ภายใตพ้ืน้ฐานของตลาดความเชื่อ ไม่ใช่ความงม
งาย อาจจะกลายเป็นกลยทุธท่ี์หา้งรา้นตอ้งน ามาใชก้็ได ้แต่มนัอาจจะเป็นกระแส มาเร็วไปเร็ว 

คณุทวี  ร้านทั่ วไปก็มี เครื่องประดับท่ีมี เลขมงคล แต่ถ้าเป็นร้านท่ี
ออกแบบเครื่องประดบัตามเลขมงคล ส าหรบักลุ่มเฉพาะ ก็ยงัไม่เคยเห็น 

คณุกญัญนนัทน ์ คิดว่าน่าสนใจ ส าหรบัลูกคา้ท่ีมีความเชื่อในเร่ืองนีย้ิ่งชอบมาก
ขึน้ โดยมีการเล่าเรื่องราวให้ลูกค้าฟัง ความหมายความเป็นมงคลของตัวเลขท่ีสัมพันธ์กับ
เครื่องประดบั สรา้งความแปลกดนู่าสนใจได ้

คณุพชรพรรณ มองว่าเครื่องประดับเลขมงคลมีอยู่แล้วในท้องตลาด แต่การ
ดีไซน์การออกแบบควรจะเรียบง่ายสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน ออกแบบควบคู่กับเพชร พลอย
ประจ าวนัเกิด ฝังใหส้วยงาม 

ผลการวิเคราะห ์ พบว่ามองเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ส าหรบัตลาดความเชื่อ
ท่ีสามารถเติบโตได ้และเป็นผลดีต่อกลุ่มตลาดความเชื่อแบบเฉพาะกลุ่ม เพราะเป็นสินคา้ Unique 
ถา้มีการน าออกสู่ตลาด เครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรค์วรมีรูปแบบท่ีเรียบง่าย สวมใส่
สบาย โดยสรา้งการรบัรูใ้หเ้ขา้ใจง่าย กระชบัชัดเจน สามารถเล่าเร่ืองราวและสรา้งความสัมพันธ์
กบัความหมายของเลขศาสตรน์ั้นๆ ภายใตพ้ืน้ฐานของความเชื่อ ไม่ใช่ความงมงาย ใหก้ลายเป็น
หน่ึงกลยทุธท่ี์ธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบัท่ีสามารถน ามาใชก้็ไดใ้นการด าเนินธุรกิจ 
 

4.2.3. ผลการวิเคราะหข์้อมลูจากกลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่
เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์

ประเด็นค าถามหลักท่ีได้จากกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับ
เลขศาสตร ์ในการตอบค าถามตามประเด็นค าถาม ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาและวิเคราะห์
ทัศนคติและหาจุดเชื่อมโยงของประชากรหญิงทัง้หมด 21 ท่าน ท่ีมีไดร้บัอิทธิพลของตลาดความ
เชื่อเกี่ยวกบัเลขศาสตรไ์ทย เป็นล าดบัดงันี ้

จากประเด็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
อาสาสมคัรคณุ A  อายุ  30 ปี  โสด ศาสนาพุทธ อาชีพหลักพนักงาน

บริษัทเอกชน และอาชีพเสริมนายหนา้ขายประกนั 
อาสาสมคัรคณุ B  อายุ 28 ปี  โสด ศาสนาพุทธ อาชีพอิสระ ขายของ

ออนไลน ์เครื่องประดบัแฟชั่นทั่วไป และวตัถมุงคล พระ 
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อาสาสมคัรคณุ C  อายุ 33 ปี สมรสแล้ว ศาสนาพุทธ อาชีพเป็นผู้จัดการ
นิติบุคคลในคอนโด 

อาสาสมคัร 18 ท่าน  อายอุยู่ในช่วง 23-28 ปี 1 ท่าน, อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี 
5 ท่าน, อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี 4 ท่าน, อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี 3 ท่าน, อายุอยู่ในช่วง 46-50 ปี 4 
ท่าน, อายุอยู่ในช่วง 51-55 ปี 1 ท่าน, สถานะโสด 6 ท่าน สมรส 7 ท่าน หย่ารา้ง 5 ท่าน และทุก
ท่านศาสนาพุทธ ดา้นอาชีพธุรกิจส่วนตวั 6 ท่าน ขา้ราชการ 4 ท่าน พนักงานบริษัทเอกชน 6 ท่าน 
อิสระ 1 ท่านว่างงาน 1 ท่าน 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าข้อมูลทางด้านประชากรหญิงทั้งหมด อายุอยู่
ในช่วง 23-28 ปี  รอ้ยละ 9.52, อายุอยู่ในช่วง 29-34 ปี รอ้ยละ 33.33, อายุอยู่ในช่วง 35-40 ปี 
รอ้ยละ 19.04, อายุอยู่ในช่วง 41-45 ปี รอ้ยละ 14.28, อายุอยู่ในช่วง 46-50 ปี รอ้ยละ 19.04, 
อายุอยู่ในช่วง 51-55 ปี รอ้ยละ 4.76, โสด รอ้ยละ 38.09, สมรส รอ้ยละ 38.09, หย่ารา้ง รอ้ยละ 
23.80, ศาสนาพุทธ รอ้ยละ 100, อาชีพธุรกิจส่วนตัว รอ้ยละ 39.68, ขา้ราชการ รอ้ยละ 19.04, 
พนกังานบริษัทเอกชน รอ้ยละ 33.33, อาชีพอิสระ รอ้ยละ 4.76 และว่างงาน รอ้ยละ 4.76 

คุณมีความเชื่อเร่ืองอะไรบ้าง และคุณรู้จักความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคล
ได้อย่างไร 

อาสาสมคัรคณุ A  มีความ เชื่ อ เรื่องชื่ อสกุล วันเดือนปี เกิด  ดวงดาว 
เครื่องรางของขลงั ส่วนเลขศาสตรเ์รียนรูเ้องจากเฟสบุคส ์และอาจารยท่์านหน่ึง 

อาสาสมคัรคณุ B  มีความเชื่อแทบจะทุกเร่ืองเลย ได้แก่ ตัวเลข ดวงดาว 
วตัถมุงคลของขลงั เทพจากทางพราหมณฮ์ินด ูและรูจ้กัเลขศาสตรจ์ากทางโฆษณา 

อาสาสมคัรคณุ C  มีความเชื่อเรื่องเทพทางสายฮินดู ส่วนทางเลขศาสตร์
เรียนรูจ้ากทางอินเตอรเ์น็ต ในเฟสบุคส ์และถามประสบการณจ์ากผูรู้ ้

อาสาสมคัร 18 ท่าน  พบว่าอาสาสมัครทุกท่านมีความเชื่อทางด้านเลข
ศาสตร ์เลขมงคล บางท่านยังมีความเชื่อในเร่ืองของโหราศาสตร ์ไพ่ยิปซี ลายมือ โหวเฮง้ โดย
มีการเรียนรู ้การศึกษาทางด้านเลขศาสตร ์ด้วยตัวเองถึง  15 ท่าน จากทางต ารา หรือทาง
อินเตอรเ์น็ต ในโลกโซเชียลต่างๆ และ  3 ท่าน ได้รับการเรียนรูเ้ลขศาสตรจ์ากผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครแต่ละท่านมีความเชื่อท่ีแตกต่างกนัไป
แลว้แต่บุคคล ตามทัศนคติท่ีมีต่อความเชื่อท่ีแตกต่างกัน แต่ทุกท่านมีความเชื่อทางด้านเลข
ศาสตร์เหมือนกัน โดยความเชื่อด้านนี้ของแต่ละท่านนั้น มี ท่ีมาของแหล่งข้อมูลในการ
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ตีความหมายท่ีแตกต่างกนั คือ มีการเรียนรูก้ารศึกษาดว้ยตนเอง จากทางอินเตอรเ์น็ต คิดเป็น
รอ้ยละ 80.95 เรียนรูจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญ ผูม้ีประสบการณท์างเลขศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 19.04 

คิดอย่างไรกับเลขศาสตร ์และท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์
อาสาสมคัรคณุ A  เริ่มจากการเห็นหลายท่านใช้มากขึ ้น จนตัวเองมา

เปลี่ยนใชเ้บอรโ์ทรศพัทม์งคล จากนัน้ก็เจอแต่เร่ืองดีๆ จนตวัเองเชื่อในเลขศาสตร ์
อาสาสมคัรคณุ B  เร่ิมศึกษามา 1 ปี แลว้น ามาใช ้มาพิสูจน ์จนตัวเองเชื่อ

มากขึน้ 
อาสาสมคัรคณุ C  จากการท่ีน าเลขมงคลมาใชแ้ลว้เป็นไปตามความหมาย 

จนตวัเองเชื่อในตวัเลข 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมัคร 13 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเลขศาสตร ์

เมื่อน าเลขมงคลมาใช ้มีผลตรงกบัความหมายของการตีความไปในทางท่ีดีขึน้ อีก 5 ท่าน มอง
ว่าเลขศาสตร ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล มีดีก็ตอ้งมีเสีย เป็นท่ีพึงทางใจ ไม่ไดเ้ชื่อทัง้หมด 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครทุกท่านได้มีการน าเลขศาสตรม์าใช ้
หรือมาพิสูจนค์วามหมายท่ีไดจ้ากการตีความ ซึ่งผลจากความเชื่อท่ีน าเลขศาสตรม์าใช ้กลุ่มท่ี
เห็นผลไปในทางท่ีดีขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 76.19 และกลุ่มท่ีมองว่าเลขศาสตรเ์ป็นเรื่องของความ
เชื่อส่วนบุคคล มีดีก็ตอ้งมีเสีย เป็นท่ีพึงทางใจ คิดเป็นรอ้ยละ 23.80 

คุณใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง 
อาสาสมคัรคณุ A  ใชก้บัเบอรโ์ทรศพัท ์เลขท่ีบา้น ทะเบียนรถ ชื่อ-สกุล 
อาสาสมคัรคณุ B  เบอรโ์ทรศพัท ์
อาสาสมคัรคณุ C  ใชก้บัเบอรโ์ทรศพัท ์และมีการสลกัเลขมงคลลงในแหวน 

และเขียนเลขมงคลในหนงัสือลกู 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่ เลือกใช้เลขศาสตร์ เลข

มงคลกับทุกอย่างท่ีเป็นตัวเลข ท่ีสามารถก าหนดตัวเลขได ้เช่น เบอรโ์ทรศัพทม์ือถือ ชื่อ -สกุล 
เลขท่ีบา้น ทะเบียนรถ รหัสผ่านต่างๆ หรือแมก้ระทัง้เขียนตัวเลขมงคลนั้นไวเ้พื่อเป็นสิริมงคล
ตามความหมายในส่ิงของต่างๆ 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มีการเลือกใช้เลขศาสตร ์
เลขมงคล กับเบอรโ์ทรศัพท ์คิดเป็นรอ้ยละ 85.71 และยังมีการเลือกใชเ้ลขศาสตร ์กับส่ิงอื่นๆ 
อีกได้แก่ การตัง้ชื่อ-สกุล รอ้ยละ 14.28, เลขท่ีบา้น ทะเบียนบา้น รอ้ยละ 14.28, ทะเบียนรถ 
รอ้ยละ 14.28, รหสัผ่านต่างๆ รอ้ยละ 9.52 และเขียนเลขมงคลในส่ิงต่างๆ รอ้ยละ 23.80 

คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่น าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใดมากที่สุด 
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อาสาสมคัรคณุ A  ทางดา้นอาชีพการงาน ท าธุรกิจ สรา้งคอนเนคชั่น และ
ดา้นการเงิน มองว่าถา้อายชุ่วง 30 ปีจะเนน้เร่ืองความรกั 40-50 ปี จะเนน้สขุภาพ 

อาสาสมคัรคณุ B  แลว้แต่จดุประสงคข์องแต่ละคน 
อาสาสมคัรคณุ C  การงาน กบัความรกั 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ส่วนใหญ่ก็มองว่าคนส่วนมากน่าจะน าเลขศาสตรไ์ปใช้

กับทุกๆ ด้านของชีวิตเพื่อให้ชีวิตดีขึน้ ได้แก่ การงานอาชีพ การเงินการค้าขาย  ความรัก 
สขุภาพ ความสมหวงัก าลงัใจ หรือการส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเอง 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครส่วนมากคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่น า
เลขศาสตรไ์ปใช้กับเรื่องการงาน รอ้ยละ 76.19, การเงิน รอ้ยละ 47.61, ความรัก รอ้ยละ 
28.57, ส่งเสริมบุคลิกภาพ รอ้ยละ 19.04, สุขภาพ รอ้ยละ 9.52, ใหก้ าลังใจ รอ้ยละ 9.52 และ
คิดว่าน าเลขศาสตรไ์ปใชก้บัทกุๆ ดา้นถึง รอ้ยละ 14.28 

ถ้าคุณเลือกใช้เลขมงคล คุณจะเลือกใช้กับเร่ืองอะไร ความส าเร็จ การงาน 
การเงิน และความรัก 

อาสาสมคัรคณุ A  การงาน และการเงิน 
อาสาสมคัรคณุ B  เนน้การเงิน การคา้ขาย 
อาสาสมคัรคณุ C  การงานกบัความรกั 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมคัรส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามส าคัญกบัทุกๆ ดา้น 

คือ การงาน การเงิน ความรกั และดา้นสขุภาพ 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครเลือกใช้เลขมงคลกับเรื่องอะไร 

โดยรวมมองว่าเร่ืองของความส าเร็จ เป็นเรื่องท่ีครอบคลุมในทุกๆ ดา้น คือมีการงาน การเงิน 
และความรกั คิดเป็นรอ้ยละ 38.09 และถา้มองเฉพาะดา้น คือ การเงิน มีรอ้ยละ 57.14, การ
งาน รอ้ยละ 38.09 , ความรกั รอ้ยละ 9.52 และดา้นสุขภาพ รอ้ยละ 4.76 ตามล าดับ ซึ่งด้าน
สขุภาพเป็นดา้นท่ีอาสาสมคัรน าเสนอขึน้มา เพราะคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีใหค้วามส าคญั 

คุณคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคล มีผลต่อสังคมไทยอย่างไรบ้าง 
อาสาสมคัรคณุ A  คิดว่ามี แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล 
อาสาสมคัรคณุ B  เฉยๆ เป็นเรื่องปกติ เพราะมันมีการใชเ้ลขมงคลกันมา

นานแลว้ 
อาสาสมคัรคณุ C  มีผลต่อคนไทย ดา้นความเชื่อ 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมคัรทกุท่านเชื่อว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล มีผลต่อ

สงัคมไทย เพราะสงัคมไทยมีความเชื่อเป็นทนุเดิม เชื่อในทกุๆ ศาสตร ์วัตถมุงคล เชื่อในพลงังานท่ี
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มีอยู่จริง จนกลายเป็นค่านิยม เป็นกระแส ท าใหค้วามเชื่อทางเลขศาสตรไ์ดร้บัความนิยมมาก มี
ธุรกิจมากมายท่ีท ารายไดจ้ากเลขศาสตร ์

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมคัรทกุท่าน คิดว่าเลขศาสตรม์ีอิทธิพลต่อ
สงัคมไทย เพราะเป็นความเชื่อศาสตรห์น่ึงท่ีมีอยู่คู่กบัคนไทยมานานแลว้ เช่น ชื่อสกุล วันเดือนปี
เกิด เวลาเกิด หรือเลขประจ าตวัประชาชนท่ีติดตัวมา ลว้นเป็นตวัเลขทัง้สิน้ ท่ีบ่งบอกถึงบุคลิกภาพ
ของแต่ละคนท่ีต่างกัน ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล จนท าใหธุ้รกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตรไ์ด้รบั
ความนิยมเป็นอย่างมาก จนกลายเป็นค่านิยม เป็นกระแสขึน้ในสงัคมไทย 

คุณคิดอย่างไรกับธุรกิจที่น าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคลมาใช้ หรือมาเป็น
จุดขายของธุรกิจ 

อาสาสมคัรคณุ A  คิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ดังนั้นคนท่ีน ามาใชต้อ้ง
มีความเชื่อดา้นนีก้่อน แลว้น ามาพิสจูน ์มาใชก้บัธุรกิจ 

อาสาสมคัรคณุ B  เป็นเร่ืองท่ีดี ถา้กิจการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 
อาสาสมคัรคณุ C  มองว่าเป็นการเอาความโดดเด่นของตัวเลขมาใช้กับ

อาชีพ 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมัครส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องท่ีดี ท่ีธุรกิจน าเลข

ศาสตรม์าใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย สรา้งการตลาดใหป้ระสบความส าเร็จ 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมคัรส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองท่ีดีในการน า

เลขศาสตรม์าด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการน ามาใชก้บัธุรกิจ น ามาพิสจูนก์บัการ
ด าเนินกิจการ เพื่อเพิ่มตลาด เพิ่มยอดขาย สรา้งก าไรให้กับธุรกิจ ถ้าน าเลขศาสตรม์าใช้แล้ว 
กิจการมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ ้น ยอดขายเพิ่มขึ ้น ก็ยิ่งเพิ่มพูนความเชื่อมากขึ ้น 
แพรห่ลายมากขึน้ไปอีก 

คุณคิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบัน 
อาสาสมคัรคณุ A  คิดว่ามนัไปต่อได ้
อาสาสมคัรคณุ B  คิดว่ากระแสควบคู่ไปกบักระแสตวัเลข ไปในทางท่ีดี 
อาสาสมคัรคณุ C  ดจูากรา้นทองท่ีหนัมาท าแหวนมงคล 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมคัรส่วนใหญ่มองว่ากระแสธุรกิจความเชื่อ วตัถุ

มงคล และเครื่องราง ณ ปัจจุบันนีม้าแรงมาก มีเพิ่มขึน้มาก จนท าใหร้าคาของวัตถุมงคล หรือ
เครื่องราง มีราคาสูงขึน้เรื่อยๆ หรือกลายเป็นค่านิยม แต่ก็มองว่าเป็นเร่ืองของวิจารณญาณส่วน
บุคคล ความเชื่อส่วนตวัในการยึดเหน่ียวจิตใจ 
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ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมคัรทุกท่านมองว่ากระแสธุรกิจความเชื่อ 
วัตถุมงคล เครื่องราง ณ ปัจจุบัน ตอนนีม้ีการเติบโตอย่างมาก จนกลายเป็นกระแส สรา้งความ
นิยมของวตัถมุงคล เครื่องรางใหม้ีราคาท่ีสงูขึน้ เป็นท่ีนิยม เป็นท่ีตอ้งการของตลาดได้ 

คิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์ควิด 19 เป็นอย่างไร 
อาสาสมคัรคณุ A  แนวโนม้น่าจะเป็นไปได ้ถา้น าความเชื่อมาประยกุตใ์ช้ 
อาสาสมคัรคณุ B  คิดว่ามันตอ้งดูท่ีเศรษฐกิจ และสภาวะแวดลอ้มรอบตัว

เรา ถา้ในอนาคตมนัดีกว่านี ้ทกุอย่างก็อาจจะดีกว่านี ้
อาสาสมคัรคณุ C  คิดว่ามันยังคงอยู่ เพราะความเชื่อท่ีถูกเชื่อไปแลว้ มีน

จะอยู่อย่างนัน้ไม่เปลี่ยน 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมคัรส่วนใหญ่มองว่าแนวโนม้หลงัสถานการณโ์ค

วิด 19 มีทิศทางท่ีเพิ่มขึน้ ยังคงเป็นท่ีนิยม เพราะคนยงัตอ้งการท่ีพึ่ง ตอ้งการก าลงัใจ บางท่านมอง
ว่าไม่ไดเ้กี่ยวกบัสถานการณโ์รคระบาดท่ีเกิดขึน้ เพราะความเชื่อมีตลอด ไม่ว่าจะสถานการณไ์หน
ก็ยงัเป็นท่ีนิยม ขึน้อยู่กบักระแส และเศรษฐกิจมากกว่า 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าแนวโนม้หลงัสถานการณโ์ควิด 19 และเป็นช่วงท่ี
เศรษฐกิจยังไม่ดีขึน้ต้องการการฟ้ืนฟู แต่คนท่ีต้องการความหวัง ต้องการก าลังใจ ท่ีพึ่งทางใจ 
ยงัคงมี และเพิ่มขึน้ ส่งผลใหก้ารคาดการณว์่าแนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัโควิดมีโอกาสท่ีจะ
เติบโตขึน้ และยิ่งเศรษฐกิจดี ตลาดก็ยิ่งโตขึน้ไปอีก 

คุณมีเคร่ืองประดับมงคลประเภทไหนบ้าง จ านวนก่ีชิน้ 
อาสาสมคัรคณุ A  แหวนทองสลกัเลข จีพ้ระพิฆเนศ และก าไลหินป่ีเซี๊ยะ 
อาสาสมคัรคณุ B  ส่วนใหญ่เป็นสรอ้ยคอ จีพ้ระเครื่อง 
อาสาสมคัรคณุ C  แหวนสลกัตวัเลข 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมคัรทกุท่านมีเครื่องประดบัมงคล โดยรวมแลว้มี

ทกุประเภทของเครื่องประดบั 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าเครื่องประดับท่ีส่วนใหญ่ท่ีอาสาสมัครทุกท่านมี 

คือ แหวน คิดเป็นรอ้ยละ 61.90, จีส้รอ้ยคอ รอ้ยละ 57.14, สรอ้ยขอ้มือ รอ้ยละ 47.61, ก าไล รอ้ย
ละ 23.80, ต่างห ูรอ้ยละ 14.28, ตลับพก รอ้ยละ 4.76 และท่ีมัดผม รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั และ
ยงัมีเครื่องประดบัท่ีอาสาสมคัรแนะน าเพิ่มเติม คือ สติก๊เกอรม์งคล คิดเป็นรอ้ยละ 9.52 จ านวนชิน้
เครื่องประดับท่ีอาสาสมัครมี ไดแ้ก่ 1-2 ชิน้ รอ้ยละ 28.57, 3-4 ชิน้ รอ้ยละ 28.57, 5-6 ชิน้ รอ้ยละ 
23.80, 7-8 ชิน้ รอ้ยละ 0, 9-10 ชิน้ รอ้ยละ 4.76 และมากกว่า 10 ชิน้ รอ้ยละ 14.28 

สวมใส่เคร่ืองประดับบ่อยแค่ไหน 
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อาสาสมคัรคณุ A  ใส่ตลอด 
อาสาสมคัรคณุ B  ใส่ตลอด 
อาสาสมคัรคณุ C  ใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่ าพฤ ติก รรมการสวม ใส่ เครื่ อ งป ระดับ ขอ ง

อาสาสมัครทกุท่านมีดังนี ้สวมใส่ทกุวัน รอ้ยละ 57.14, สวมใส่ 2-3 วนั/สปัดาห ์รอ้ยละ 9.52, สวม
ใส่ 4-5 วัน/สัปดาห ์รอ้ยละ 9.52, สวมใส่เฉพาะโอกาสส าคัญเท่านั้น รอ้ยละ 9.52 และไม่ไดส้วม
ใส่ รอ้ยละ 14.28 

เคร่ืองประดับมงคลที่คุณสวมใส่ท ามาจากวัสดุอะไร มีสีสันของเพชร/พลอย 
เพิ่มความเป็นมงคลต่อเคร่ืองประดับหรือไม่ 

อาสาสมคัรคณุ A  งานทอง 18K เพราะแข็งแรง สวยงาม ส่วนเรื่องสีสัน
ของพลอยขึน้อยู่กบัความชอบ แต่ควรจะเป็นไปตามวนัเดือนปีเกิด ตามราศี 

อาสาสมคัรคณุ B  เป็นทองรูปพรรณ เน่ืองจากชอบใส่ติดตวัตลอดเวลา ไม่
ค่อยถอด ใส่อาบน า้ได ้ส่วนเร่ืองสีไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ 

อาสาสมคัรคณุ C  ทองค าขาว สีสีนก็มีการน ามาผสมผสานกนั 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าวัสดุท่ีอาสาสมัครส่วนใหญ่นิยม และเห็นชอบใน

การน ามาท าเครื่องประดับ คือ งานทองเครื่องประดับ หรืองานทอง 18K รอ้ยละ 38.09, งานหิน
รอ้ยสรอ้ย รอ้ยละ 33.33, งานทองรูปพรรณ รอ้ยละ14.28, งานพลาสติก หรืองานคริสตัล รอ้ยละ 
9.52 และงานเงิน รอ้ยละ 4.76 ตามล าดับ และท่ีเห็นว่าสามารถสวมใส่ไดทุ้กประเภทถึงรอ้ยละ 
9.52ส่วนความคิดเห็นของเร่ืองของสีสันเพชร/พลอย ว่าสามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคล ส่วนใหญ่
มองว่าได้ ถึงร้อยละ  85.71 โดยมีลักษณะใช้สีสันของเพชร/พลอย แบ่งออกเป็น ใช้สีตาม
ความชอบ รอ้ยละ 44.44, ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด รอ้ยละ 44.44 และใช ้พลอยตามวันท่ี
เกิด รอ้ยละ 11.11 ตามล าดับ และมองว่าความเป็นสิริมงคลไม่ไดเ้กิดจากสีสนั แต่เกิดจากการน า
เครื่องประดบัไปปลกุเสก ลงอกัขระ หรือใส่มวลสารพทุธคณุลงในชิน้งาน มีรอ้ยละ 14.28 

คุณคิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นมงคลตามที่คุณเชื่อมี
อะไรบ้าง เก่ียวกับความส าเร็จ การงาน การเงิน ความรัก ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร 

อาสาสมคัรคณุ A  ขึน้อยู่กับการออกแบบมากกว่า โดยเลือกใช้ตัวเลข
มงคลท่ีเหมาะกบัคนนัน้ ไม่มีเลขกาลกิณี 
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อาสาสมคัรคณุ B  แลว้แต่ดีไซน ์บางรูปแบบก็สามารถส่ือความเป็นมงคล
ได ้เหมือนการสะกดจิต เช่น ความรกั=หวัใจ, การเงิน=ถงุเงิน หรือ Infinity 

อาสาสมคัรคณุ C  มองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เช่น รูปมังกร=อ านาจ
บารมี, พญานาค=สขุภาพ และ พระพิฆเนศ หรือโอม=ความส าเร็จ 

อาสาสมคัร 18 ท่าน  รูปแบบหรือสญัลักษณท่ี์แสดงถึงความเป็นสิริมงคลนั้น 
อาสาสมัครส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีรูปแบบหรือสัญลักษณ์ใดบา้งแสดงความเป็นมงคล แต่ก็บาง
ท่านท่ีใหค้วามคิดเห็นของรูปแบบ เช่น เร่ืองความส าเร็จ=รูปมงักร เรือส าเภาทอง , การงาน=มา้วิ่ง 
ชา้ง, การเงิน=ปลา หยดน า้ ลายน า้ สีทอง, ความรกั=ปลาคู่ นกคู่ หงสค์ู่ หวัใจ สีแดง และ Infinity 
สามารถใชไ้ดก้บัทกุเรื่อง 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าเร่ืองของรูปแบบ หรือสญัลกัษณท่ี์แสดงความเป็น
มงคลนั้น ขึน้อยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลท่ีตีความหมายของสัญลักษณ์นั้นว่ามีความเป็น
มงคลในด้านไหน ซึ่งรูปแบบบางรูปอาจจะมีการตีความได้หลายความหมาย แต่โดยรวมแล้ว
รูปแบบ หรือสญัลกัษณท่ี์น ามาตีความนัน้มกัมีความหมายเชิงนยัยะท่ีเป็นสิริมงคล ไปในทางท่ีดี 

คุณคิดว่าเลขศาสตร์ เลขมงคล สามารถเพิ่มความเป็นสิ ริมงคลของ
เคร่ืองประดับได้อย่างไร 

อาสาสมคัรคณุ A  มองว่าตวัเลขส่งเสริมเรา 
อาสาสมคัรคณุ B  มนัดวูิเศษขึน้ โดยการสลกัเลขลงท่ีเครื่องประดบั 
อาสาสมคัรคณุ C  เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับ เพิ่มความเป็น

พิเศษมากขึน้ มีเร่ืองราวมากว่า 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครทุกท่านมองว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล 

สามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับเครื่องประดับได้ แต่วิธีการท่ีออกแบบเลขมงคลใน
เครื่องประดับ ส่วนใหญ่มองว่าการท่ีมีตัวเลขมงคล หรือคู่เลขมงคล หรือชดุเลขมงคล สลักแฝงอยู่
บนตัวเรือนเครื่องประดับ มีถึงรอ้ยละ 80.95 หรือการมีนัยยะ ความหมายของเลขมงคล ตรงกับ 
จ านวนเพชร/พลอย มีถึงรอ้ยละ 9.52 หรือมีการออกแบบเครื่องประดับเป็นตัวเลขมงคล มีถึงรอ้ย
ละ 9.52 เช่นกนั 

คุณคิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคลควรอยู่ที่เท่าไหร่ 
อาสาสมคัรคณุ A  30,000-40,000 บาท 
อาสาสมคัรคณุ B  500-3,000 บาท 
อาสาสมคัรคณุ C  1,000-2,000 บาท คนทั่วไปน่าจะเขา้ถึงได ้
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อาสาสมคัร 18 ท่าน  มีหลากหลายความคิดเห็นเป็นอย่างมาก โดยมากมอง
ราคาขึน้อยู่กับวัสดุและการออกแบบของเครื่องประดบั โดยราคาต ่าท่ีสดุเร่ิมท่ี 100 บาท แต่สูงสุด
คือไม่เกิน 10,000 บาท 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าลักษณะของราคามีความสัมพันธ์กับวัสดุ ท่ี
เลือกใช ้และการออกแบบเครื่องประดบัว่ามีความเหมาะสมกบัราคา 

เหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล 
อาสาสมคัรคณุ A  อยากได ้หรือซือ้เพราะความน่าเชื่อถือของบุคคลนัน้ 
อาสาสมคัรคณุ B  ซือ้ตามความชอบ ตามดีไซน ์และเพื่อการลงทนุ 
อาสาสมคัรคณุ C  ซื ้อเพราะมันตรงกับความเชื่อของเรา เป็นเครื่องยึด

เหน่ียวจิตใจมากกว่า 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าท าให้เห็นว่าอาสามาสมัครส่วนใหญ่มีเหตุผลใน

การเลือกซือ้เครื่องประดับท่ีแตกต่างกัน โดยมีการให้เหตุผลเน่ืองจากความชอบ ความยากได ้
ความสวยงามของเครื่องประดับ คิดเป็นรอ้ยละ 57.14, เพื่อการลงทุนเกรงก าไร รอ้ยละ 28.57, 
เพื่อเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ รอ้ยละ 23.80, เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก รอ้ยละ 19.04, เพื่อเป็น
ท่ีพึงทางใจ รอ้ยละ 19.04 และซือ้ตามกระแส ตามแฟชั่น รอ้ยละ 9.52 ตามล าดบั 

คุณคิดว่าเคร่ืองประดับมงคลหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม 
อาสาสมคัรคณุ A  ควรเป็นหนา้รา้น แต่ตอนนีค้งยาก คงตอ้งเป็นโซเชียล 
อาสาสมคัรคณุ B  รา้นทองรูปพรรณ 
อาสาสมคัรคณุ C  ส่วนใหญ่ผ่านช่องทางออนไลน ์มาเก็ตเพลสต่างๆ 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าสถานท่ีท่ีอาสาสมัครส่วนใหญ่มองว่าเหมาะสม

ในการจ าหน่ายเครื่องประดับมงคล ไดแ้ก่ รา้นคา้หรือสถานท่ีจ าหน่ายวัตถุมงคล รอ้ยละ 66.66, 
ร้านเครื่องประดับต่างๆ ร้อยละ 52.38, ร้านค้าออนไลน์ในส่ือโซเชียล ร้อยละ 47.61, ร้าน
ทองรูปพรรณ 42.85, ตามตลาดนัด หรือถนนคนเดิน รอ้ยละ 28.57, ผ่านบุคคลท่ีไวใ้จได ้รอ้ยละ 
9.52 และตามงานแสดงสินคา้ รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหนส่งผล
ต่อการเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล 

อาสาสมคัรคณุ A  ผ่านทางออนไลน ์
อาสาสมคัรคณุ B  ทัง้ 2 ช่องทาง 
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อาสาสมคัรคณุ C  ไม่ทัง้ 2 ช่องทาง เนน้คนใกลช้ิดมากกว่า 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอิทธิพลของช่องทางในการจัดจ าหน่ายผ่านทาง

หนา้รา้น และทางออนไลน ์อาสาสมคัรส่วนใหญ่มองว่า ทัง้ 2 ช่องทางมีผลต่อการเลือกซือ้ ถึงรอ้ย
ละ 66.66, ทางหนา้รา้นเท่านัน้ รอ้ยละ 23.80, ทางออนไลนเ์ท่านัน้ รอ้ยละ 4.76 และไม่ทัง้ 2 ทาง 
รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

การจัดจ าหน่ายผ่านทางออนไลนท์ี่คุณเลือกซือ้คือรูปแบบใด 
อาสาสมคัรคณุ A  ตามเพจท่ีน่าเชื่อถือ มีท่ีมาท่ีไป 
อาสาสมคัรคณุ B  ตามมาเก็ตเพลส เพราะเข้าง่ายกว่า สะดวก และ

รวดเร็ว 
อาสาสมคัรคณุ C  ตามมาเก็ตเพลส แต่รา้นท่ีเอามาขาย ควรมีหน้ารา้น 

เพื่อสรา้งความน่าเชื่อถือดว้ย 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าลักษณะในการสรา้งรูปแบบการจดัจ าหน่ายผ่าน

ทางออนไลนท่ี์เลือกซือ้ อาสาสมัครส่วนใหญ่เลือกซือ้ โดยผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ หรือผูท้รงอิทธิพลในโซ
เชียล คิดเป็นรอ้ยละ 47.61, ผ่านแอปพลิเคชั่นของทางรา้นค้าโดยตรง รอ้ยละ 42.85, ผ่านทาง
โซเชียลโดยการโพสต์รูปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว รอ้ยละ 42.85, ผ่านการ Live สด รอ้ยละ 
28.57, ผ่านมาเก็ตเพลส รอ้ยละ 23.80 และไม่ซือ้ผ่านออนไลน ์รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

เหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลผ่านช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/
ออนไลน)์ 

อาสาสมคัรคณุ A  ผ่านบุคลท่ีน่าเชื่อถือ หรือมีบุคคลอา้งอิง 
อาสาสมคัรคณุ B  คณุสมบติั วสัดขุองสินคา้ และรายละเอียดท่ีแจง้ไว ้
อาสาสมคัรคณุ C  โปรโมชั่น 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบ ว่ า เหตุ ผ ล ส่ วน ใหญ่ ท่ี อ าสาสมั ค ร เลื อ ก ซื ้ อ

เครื่องประดบัผ่านช่องทางหนา้รา้น หรือออนไลน ์ไดแ้ก่ เร่ืองของความน่าเชื่อใจ ไวใ้จ เชื่อมั่นในแบ
รนด์สินคา้ รอ้ยละ 57.14, คุณภาพหรือความหลากหลายของสินค้า รอ้ยละ 52.38, ราคาสินค้า 
รอ้ยละ 52.38, ความสะดวก สบายในการเลือกซือ้สินค้า รอ้ยละ 38.09, พนักงานขายแนะน า
สินค้าได้ดี รอ้ยละ 33.33, โปรโมชั่นของสินค้า รอ้ยละ 28.57, แพคเก็ตสวยงาม รอ้ยละ 23.80 
และมีโฆษณาข่าวสารใหติ้ดตาม รอ้ยละ 14.28 ตามล าดบั 
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ใครเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับมงคล 
อาสาสมคัรคณุ A  ตวัเอง แฟน และอิทธิพลของดารา พรีเซ็นเตอร ์
อาสาสมคัรคณุ B  ตวัเอง 
อาสาสมคัรคณุ C  ตวัเอง และพนกังานขายท่ีมีความรู ้
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พ บ ว่ า อ า ส า สมั ค รทุ ก ท่ า น ตั ด สิ น ใจ เลื อ ก ซื ้ อ

เครื่องประดับมงคลตามเหตุผลต่างๆ โดยการตัดสินใจด้วยตนเอง ถึงรอ้ยละ 100 และยังมีผู้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซือ้เครื่องประดับมงคล ไดแ้ก่ คู่รกั หรือแฟน รอ้ยละ 19.04, พรี
เซ็นเตอร ์ดารา หรือผู้ท่ีเชื่อถือได้ รอ้ยละ 19.04, พนักงานขาย หรือผู้ท่ีตอบข้อสงสัยได้ รอ้ยละ 
19.04, เพื่อน รอ้ยละ 9.52 และพ่อแม่ญาติพี่นอ้ง บุคคลในครอบครบั รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม ่
อาสาสมคัรคณุ A  มีผล สินค้าธรรมดา แต่แพคเก็ตดูดี ท าให้ตัดสินใจซือ้

ได ้น าไปเป็นของขวญัได ้
อาสาสมคัรคณุ B  ไม่มีผล สนใจที่สินคา้มากกว่า 
อาสาสมคัรคณุ C  มีผล ถ้าแพคเก็ตสอดคล้องกับสินค้า จะท าใหสิ้นคา้มี

มลูค่า คณุค่ามากกว่าเดิม 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มองว่าบรรจุภัณฑ์ของ

เครื่องประดับมงคล มีผลต่อเครื่องประดับมงคล มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ถึงรอ้ยละ 66.66 และ
มองว่าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องประดับมงคล เพราะสนใจท่ีตัวสินคา้มากกว่า ถึงรอ้ยละ 
33.33 

คุณคิดว่าควรมีช่องทางในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ 
อาสาสมคัรคณุ A  ควรมี เพื่ออัพเดทรายการสินค้า โปรโมชั่น สินค้าใหม่ 

และการดแูลหลงัการขาย 
อาสาสมคัรคณุ B  ควรมี 
อาสาสมคัรคณุ C  ควรมี และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน มันอาจจะช่วย

ขยายวงกวา้งได ้
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ค าตอบตามประเด็นค าถาม 
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ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่มองว่าช่องทางในการรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องประดับมงคล ควรมี เพราะอพัเดทรายการสินคา้ โปรโมชั่น สินคา้ใหม่ และ
การดแูลหลงัการขาย ถึงรอ้ยละ 85.71 และไม่ควรมี เพราะคิดว่าไม่จ  าเป็น รอ้ยละ 14.28 

ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร 
อาสาสมคัรคณุ A  ตามรูปแบบตัวเลขท่ีเราชื่นชอบ อาจมีการฝังเพชรเพื่อ

เพิ่มมลูค่า เพิ่มความเป็นมงคลไดอ้ีก 
อาสาสมคัรคณุ B  ควรเป็นแบบธรรมดา เหมือนจิวเวอรี่ทั่วไป 
อาสาสมคัรคณุ C  มองว่าท าเป็นสรอ้ย หรือจี ้น่าจะดดีู 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  ความ คิด เห็ น ส่ วน ใหญ่ ขอ งอ าสาสมั ค ร คิ ดว่ า

เครื่องประดับมงคลควรออกแบบให้ดูทันสมัย เรียบหรู สวยสะดุดตา พกพาง่ายกะทัดรดั และมี
ตวัเลขมงคลแฝงในเครื่องประดบั 

ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัคร มองว่าเครื่องประดับมงคลควรจะมี
รูปแบบเหมือนงานจิวเวอรี่ ท่ีเรียบง่าย เรียบหรู ดดีู ดทูนัสมยั สวยสะดดุตา กะทดัรดัพกพาสวมใส่
ง่ายสบาย และมีตวัเลขแฝง หรือเพิ่มอญัมณีในเครื่องประดบั 

คุณคิดเห็นอย่างไร ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลตามหลักเลขศาสตร์ ออกสู่
ท้องตลาด 

อาสาสมคัรคณุ A  ดี เป็นการตอบโจทยใ์หก้บัลกูคา้ท่ีเชื่อในเลขศาสตร ์
อาสาสมคัรคณุ B  ชอบ แต่เรียบๆ มีเพชรเล็กๆ 
อาสาสมคัรคณุ C  น่าสนใจ เพราะเป็นของแปลกใหม่ 
อาสาสมคัร 18 ท่าน  อาสาสมัครส่วนใหญ่มองว่าเป็นเร่ืองท่ีดี น่าสนใจ แต่ก็

มองว่าในทอ้งตลาดก็มีรา้นคา้ท่ีมีการจดัจ าหน่ายบา้งแลว้ 
ผลการวิเคราะห ์  พบว่าอาสาสมัคร มองว่าถ้ามีเครื่องประดับมงคลตาม

หลกัเลขศาสตรอ์อกสู่ทอ้งตลาด เป็นเร่ืองท่ีดี น่าสนใจ รอ้ยละ 90.47 และไม่สนใจ รอ้ยละ 9.52 
จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากรทัง้ 3 ตัวอย่าง ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลท่ี

ไดม้าเป็นพืน้ฐาน แนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย  และ
น ามาออกแบบแผนธุรกิจส าหรบัธุรกิจเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรต่์อไป 

4.3 ผลลัพธข์องการออกแบบเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
ในกระบวนการออกแบบเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยนั้น ผูว้ิจัยได้น า

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking process) มาเป็นแนวทางในการคน้ควา้หาขอ้มูล 
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เพื่อใหไดข้อ้มลูท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เขา้ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อ
สรา้งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทยค์วามตอ้งการ และพัฒนาแกไ้ขปัญหาท่ีมีให้ผลิตภัณฑ์
ออกมามีประสิทธิภาพ มีคณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของตลาด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในแนวทางการ
เพิ่มมลูค่า เป็นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อพฒันาศกัยภาพ และสรา้งความเขม้แข็งในการด าเนินธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการได ้(Smart Trader Program, 2559) โดยแบ่งเป็นขัน้ตอนไดด้งันี ้

1. Empathize ขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลเพื่อท าความเขา้ใจ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้นตอนในการ
เก็บขอ้มลูไว ้2 ส่วนคือ 

1.1. Primary research ข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มประชากรท่ีศึกษามี  3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตร ์กลุ่มผูป้ระกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และกลุ่ม
ประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์โดยการสัมภาษณเ์ชิงลึก (In Depth-
Interview) เพื่อใหไ้ด้ค าตอบท่ีตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุดอย่างถูกตอ้ง และเพื่อท าความ
เขา้ใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึง้  

1.2. Secondary research ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาหนังสือ ต ารา หรือข้อมูล
ทางอินเตอรเ์น็ต เช่น ต าราพืน้ฐานโหราศาสตร ์(มหศัจรรยข์องตัวเลข) หนังสือการออกแบบต่างๆ 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

2. Define ขั้นตอนการคัดกรองข้อมูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษา
และวิเคราะหต์ามประเด็นค าถาม หาความตอ้งการขั้นพืน้ฐาน ปัญหา ความกังวลใจ หรือความ
คาดหวังพิเศษท่ีนอกเหนือความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการ สร้างคุณค่า บริการ แก้ปัญหา สร้างความประทับใจ เพื่อน าไปออกแบบ
เครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย และน าไปออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัตาม
หลกัเลขศาสตรไ์ทย 

3. Ideate ขัน้ตอนการสรา้งสรรคภ์าพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลข
ศาสตรไ์ทย ข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ส่วนคือ ส่วนของเลข
ศาสตรไ์ทย ส่วนของสญัศาสตร ์และส่วนของการตลาด ผูว้ิจัยไดน้ าขอ้มูลส่วนเลขศาสตร ์และสัญ
ศาสตร ์น ามาออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

4. Prototype ขัน้ตอนในการสรา้งตวัตนแบบ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชโ้ปรแกรมออกแบบดว้ย
คอมพิวเตอรส์ าหรบัออกแบบเครื่องประดับโดยเฉพาะ (CAD : Computer Aided Design) ให้
ไดม้าซึ่งภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยแบบ 3 มิติ เพื่อเป็นภาพ
ตน้แบบส าหรบัการประเมิน หรือทดสอบตลาดต่อไป 
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5. Test ขึน้ตอนการทดสอบตลาด หรือการประเมินภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับ
แหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย กับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลข
ศาสตรอ์ีกครัง้ และกับกลุ่มประชาชนทั่วไปท่ีชื่นชอบเครื่องประดบั หรือชื่นชอบเลขศาสตร ์เพื่อให้
ไดภ้าพตัวอย่างท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด เพื่อมาพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคลให้ตรง
ตามความตอ้งการอย่างลึกซึง้มากท่ีสุด และเพื่อน ามาประกอบกบัขอ้มลูในส่วนทางดา้นการตลาด 
เพื่อออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

แนวทางในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีผูว้ิจยัไดน้ า
ผลการวิเคราะหจ์ากกลุ่มตัวอย่างท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยใชแ้นวคิดในการรออก
แบบเครื่องประดบัดว้ยคอมพิวเตอร ์มาออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ท่ี
สอดคลอ้งกับแนวคิดการออกแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกส  ์(CAD) ของ วรรณรตัน ์ตัง้
เจริญ (2544) สมลกัษณ ์วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคนอื่น ๆ (2559) ท่ีไดแ้สดงเห็นการบูรณาการ
ของการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกส ์ท่ีสามารถออกแบบเครื่องประดับให้มี
ประสิทธิภาพทางดา้นรูปร่าง รูปทรง ความละเอียด ความสมมาตร และการวิเคราะหร์ายละเอียด
ของแบบร่างในรูปแบบสามมิติได้อย่างชัดเจน พรอ้มทัง้การออกแบบท่ีน าแนวคิดสัญศาสตรม์า
เป็นแนวทางในการส่ือสารทางดา้นความเชื่อ เพื่อใหไ้ดภ้าพแบบตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคล
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทย มีการตีตวามท่ีแสดงความเป็นมงคลในแต่ละด้านของความต้องการท่ี
ชดัเจนมากขึน้ โดยใชก้ระบวนความคิดเชิงสรา้งสรรคท่ี์สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พรพิมล พจนา
พิมล (2019) และนรินทร ์ปลื้มปรีดาพร และ อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2562) จนกระทั่ งได้
เครื่องประดับแหวนมงคลท่ีอยู่ภายใต้แนวโน้มการออกแบบในศตวรรษท่ี  21 ท่ีมีรูปแบบและ
ลวดลายท่ีร่วมสมัย องคป์ระกอบทางเรขศิลป์ เราขาคณิต ท่ีตรงตามความพึงพอใจของผูบ้ริโภค
เครื่องประดบัมากท่ีสดุ  

จากขอ้มลูการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากกลุ่มประชากรทัง้ 3 กลุ่ม น ามาความสัมพนัธก์บัขอ้มลูท่ี
ไดจ้ากการศึกษาทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย และขอ้มลูดา้นสญัศาสตรไ์ทย เป็นดงันี ้

1. ขอ้มลูท่ีไดท้างดา้นเลขศาสตรไ์ทย ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะหจ์ากกลุ่มประชากร
ท่ีผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย มาศึกษาสงัเคราะหห์าแนวทางในการเลือกตัวเลขมงคล ซึ่ง
สอดคล้องการข้อมูลท่ีผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับเลขศาสตรไ์ทย จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลตัวเลขมงคล
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สมชาย ส าเนียงงาม (2545) ซึ่งมีตัวเลขมงคลไดแ้ก่เลข 9 14 15 19 
20 24 36 40 41 42 45 46 50 51 55 56 59 63 64 65 90 91 95 99 และสอดคลอ้งกับเลขศาสตร์
ท่ีให้คุณในระดับดีมากของ จักรกฤษ แร่ทอง (2554) คือ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 
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41, 42, 45, 46, 50, 51 ,53 ,55, 56, 59, 63, 64, 65 ดังนั้นตัวเลขมงคลท่ีผูว้ิจัยใชเ้ป็นขอ้มูลหลัก
ในการออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคล ไดแ้ก่ 

1.1. เร่ืองความส าเร็จในชีวิต ไดแ้ก่เลขมงคลหลัก 45 54 55 59 95 99 เลขมงคล
รอง 09 15 51 90 

1.2. เร่ืองหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่เลขหลกั 14 40 41 50 เลขมงคลรอง 04 05 
1.3. เร่ืองการเงิน ไดแ้ก่เลขหลกั 24 42 46 56 64 65 เลขมงคลรอง 06 
1.4. เร่ืองความรกั ไดแ้ก่เลข 02 20 23 36 63  

2. ขอ้มลูท่ีไดท้างดา้นสญัศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้ าค าแนะน าและผลการวิเคราะหจ์ากกลุ่ม
ประชากรท่ีผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตร ์และกลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง
กบัเลขศาสตร ์มาศึกษาหารูปแบบสัญลกัษณท่ี์แสดงถึงความเป็นสิริมงคล ซึ่งสอดคลอ้งการข้อมูล
ท่ีผูว้ิจยัศึกษาเกี่ยวกบัสญัศาสตร ์โดยแบ่งลกัษณะของสญัลกัษณอ์อกเป็นดงันี  ้

2.1. เร่ืองความส าเร็จในชีวิต ไดแ้ก่ เรือส าเภา 
2.2. เร่ืองหนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่ มงักร ชา้ง มา้ 
2.3. เร่ืองการเงิน ไดแ้ก่ ปลา สายน า้ สีทอง 
2.4. เร่ืองความรกั ไดแ้ก่ นกคู่ หวัใจ Infinity สีแดง  

จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยศึกษา และผลจากการสังเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มประชากร ผูว้ิจัย
ไดน้ ามาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานของการออกแบบเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย โดย
แบ่งตามประเภทของความตอ้งการในแต่ละดา้น ดงันี ้

4.3.1. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ดา้นความส าเร็จ 
4.3.2. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ดา้นการงาน 
4.3.3. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ดา้นการเงิน 
4.3.4. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ดา้นความรกั 

 
4.3.1. ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้าน

ความส าเร็จ  
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ตาราง 12 แสดงภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก ใบธงเรือส าเภา ท่ีก าลงัพลิว้ไหว แล่นอยู่กลางทะเล 
ตวัเรือนสีทองขาว ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์15 เม็ด รวม 15 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 15 ไวท่ี้ตวัแหวน 

ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์ใบเรือส าเภา แทนความส าเร็จ กจิการราบรื่น คา้ขายร  ่ารวย เหมือนเรือท่ีน า
ความส าเร็จแล่นเขา้มาหาผูส้วมใส่ 
เลขมงคลหลัก 15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น มีชื่อเสียงเกียรติยศ 
อ านาจ ผูใ้หญ่เมตตาคอยช่วยเหลือ  
เลขมงคลรอง 6 (1+5) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 

 
 
 
 

ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 
 

รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก ใบธงเรือส าเภา ท่ีก าลงัแล่นอยู่กลางทะเล จ านวน 9 ล า 
ตวัเรือนสีทองขาว ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์9 เม็ด รวม 9 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 9 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์ใบเรือส าเภา แทนความส าเร็จ กจิการราบรื่น คา้ขายร  ่ารวย เหมือนเรือท่ีน า
ความส าเร็จแล่นเขา้มาหาผูส้วมใส่ 
เลขมงคลหลัก 9 คือ พลงัของพระเกต ุหรือพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง รุง่เรือง 
เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
เลขมงคลรอง 99 คือ พลงัแห่งปาฏิหาริย ์พระคุม้ครอง ความสขุความเจรญิกา้วหนา้ ส่ิงเรน้ลบั 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์ 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 

รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เลข 9 โดยการน าเลข 9 ไขวก้นั 
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) ประดบัเพชร ประกอบดว้ยเพชรขนาด 9 ตงัค ์1 เม็ด และเพชร
ขนาด 1.5 ตงัค ์4 เม็ด รวมทัง้หมด 5 เม็ด 15 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 9 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์เลข 9 แทนความกา้วหนา้ เลขมงคลของไทย 
เลขมงคลหลกั  
9 คือ พลงัของพระเกต ุหรือพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง รุง่เรือง เจริญกา้วหนา้ 
ประสบความส าเร็จ 
15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น มีชื่อเสียงเกียรติยศ อ านาจ ผูใ้หญ่
เมตตาคอยช่วยเหลือ  
เลขมงคลรอง  
5 คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
6 (1+5) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
95 คือ พลงัแห่งความสมบูรณพ์นูสขุ เจริญรุง่เรืองกา้วหนา้ มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีทรพัย์ 
99 คือ พลงัแห่งปาฏิหาริย ์พระคุม้ครอง ความสขุความเจริญกา้วหนา้ ส่ิงเรน้ลบั 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ 
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4.3.2. ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการ
งาน  

ตาราง 13 แสดงภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั แลว้พนัรอบนิว้เหมือนก าลงัเคล่ือนไหว
ไปมา 
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) แหวนประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์14 เม็ด รวม 14 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 
เลขมงคลหลัก 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง แกปั้ญหาเก่ง 
ผูใ้หญ่เมตตาคอยช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง 5 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั แลว้พนัรอบนิว้เหมือนก าลงัเคล่ือนไหวไป
มา และรูปทรง Infinity ท่ีเกิดจากการไขวก้นัของตวัมงักร  
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) แหวนประดบัเพชรขนาด 0.5 ตงัค ์28 เม็ด รวม 14 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 

Infinity แทนความไม่สิน้สดุ ความรุง่เรืองแบบไมสิ่น้สดุ 
เลขมงคลหลัก 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง แกปั้ญหาเก่ง ผูใ้หญ่
เมตตาคอยช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง  
1 (2+8=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีวาสนา 
ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
5 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั เหมือนมงักรคู่พนัรอบนิว้เคล่ือนไหวไป
ทางซา้ย-ขวา วนเวียนไม่มีท่ีสิน้สดุ เพชรเม็ดกลางเหมือนลกูแกว้มงักร ท่ีมงักรคู่เฝา้สมบติัมีค่า 
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) ประดบัเพชรขนาด 14 ตงัค ์1 เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์14 เม็ด 
รวมทัง้หมด 15 เม็ด 28 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 
เลขมงคลหลัก 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง แกปั้ญหาเก่ง ผูใ้หญ่
เมตตาคอยช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง  
1 (2+8=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีวาสนา 
ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
4 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น มีชื่อเสียงเกียรติยศ อ านาจ ผูใ้หญ่
เมตตาคอยช่วยเหลือ  
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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4.3.3. ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้าน
การเงิน 

ตาราง 14 แสดงภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการเงินแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ท่ีไหลไขวก้นั คลา้ยกบัปลาคู่ว่ายทวนกนั มีทัง้หมด 6 คู่ 
ตวัเรือนสีเหลืองทอง เป็นแหวนรอบนิว้ ประดบัเพชรขนาด 2 ตงัค ์12 เม็ด รวม 24 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 24 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์ 
หยดน า้ท่ีไหลไขวก้นั แสดงถึง โชคลาภเงินทองท่ีไหลหมนุเวียนตลอดเวลา 
ปลาคู่ แสดงถึง โชคลาภ ผลก าไร ความอดุมสมบูรณ ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทองมากมาย มี
เสน่หด์า้นค าพดู เพื่อนฟูงใหก้ารอปุถมัภ ์
เลขมงคลรอง 6 (2+4) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการเงินแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ท่ีหล่อหลอมรวมกนั เมือ่มารวมกนัแลว้ ดา้นบนของแหวน
คลา้ยดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี ดา้นขา้งของแหวนคลา้ยสญัลกัษณ ์Infinity 
ตวัเรือนสีเหลืองทอง ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์46 เม็ด รวม 46 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 46 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์หยดน า้ท่ีหล่อหลอมรวมกนั แสดงถึง โชคลาภเงินทอง เมื่อมารวมกนัแลว้  
ดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี แสดงถึง ความมั่งคง ร  ่ารวย เกี่ยรติยศ 
รูปแบบ Infinity ความไม่สิน้สดุ ความรวยไม่สิน้สดุ 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 46 คือ พลงัแห่งความสขุ ชีวิตสขุสบาย การเงินคล่องตวั ร  ่ารวย ประสบ
ความส าเร็จ กา้วหนา้ 
เลขมงคลรอง 1 (4+6=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียง
เกียรติยศ มีวาสนา ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ดา้นการเงินแบบท่ี 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ทัง้ 8 มมุ 8 ทิศ สายน า้ท่ีเคล่ือนไหวทกุทิศทาง คลา้ยกบั
อกัษรรูน โบราณ  
ตวัเรือนสีเหลืองทอง เป็นแหวนรอบนิว้ ประดบัเพชรขนาด 3 ตงัค ์8 เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์32 เมด็ 
รวมทัง้หมด 40 เม็ด 56 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 56 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์หยดน า้ สายน า้ แสดงถึง โชคลาภเงินทอง หยดน า้ท่ีมี 8 ทิศ 8 ต าแหน่ง แสดงถึงโชค
ลาภ ลาภลอยท่ีเขา้มาทัง้ 8 ทิศทาง เลขน าโชคของชาวจีน  
รูปแบบอกัษรรูนโบราณ (เฟฮ)ู แสดงถึง ความมั่งคั่งร  ่ารวย 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 56 คือ พลงัแห่งคู่ทรพัยค์ู่โชค ชีวิตโดดเด่น มีรายไดห้ลายทาง หาเงินเก่ง มีโชค
ลาภวาสนา เจริญรุง่เรืองกา้วหนา้ 
เลขมงคลรอง  
2 (5+6=11,1+1=2) คือ พลงัแห่งดวงจนัทร ์มีจนิตนาการ คิดฝัน มีเสน่ห ์อ่อนหวานนุ่มนวล 
4 (4+0) คือ พลงัแห่งดาวพธุ เทพแห่งการเจรจา พลงัสติปัญญา ฉลาดมีไหวพริบ ติดต่อส่ือสาร  
40 คือ พลงัอ านาจ ความส าเร็จงดงาม ชีวิตสขุสบาย ฐานะมั่นคงรร  ่ารวย มชีื่อเสียงลาภยศ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg
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4.3.4. ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความ
รัก  

ตาราง 15 แสดงภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความรักแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก Infinity ความรกัท่ีชั่วนิรนัดร ์รกัไม่มีท่ีสิน้สุด ออกแบบใหม้ีลกัษณะ
คลา้ยเลข 8 เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล โชคลาภตามความเชื่อของชาวจีน 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 23 ตงัค ์1 เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์23 เม็ด รวมทัง้หมด 
24 เม็ด 46 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 23 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มท่ีีสิน้สุด ความรกัชั่วนิรนัดร  ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 23 คือ พลงัแห่งความรกั มีเสน่ห ์ดึงดดูเพศตรงขา้ม ท างานเก่งหาเงินเก่ง 
เลขมงคลรอง 
1 (4+6=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์มชีื่อเสียงเกียรติยศ ทะเยอทะยาน กา้วหนา้ ผูน้  า 
5 (2+3) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
6 (2+4) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทอง มีเสน่หด์า้นค าพดู 
46 คือ พลงัแห่งความสขุ ชีวิตสขุสบาย ร  ่ารวยกา้วหนา้ หรือความรกัเต็มเป่ียม (23+23) 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 



  173 

ตาราง 18 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความรักแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เครื่องหมาย Infinity ความรกัท่ีชั่วนิรนัดร ์รกัไม่มีท่ีสิน้สดุ เคล่ือนไหว
แบบมงักร ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยการเขียนยนัต ์อกัขระตามความเชือ่ของไทย 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์36 เม็ด รวม 36 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 36 ไว้
ท่ีตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มท่ีีสิน้สุด ความรกัชั่วนิรนัดร ์
การเคล่ือนไหวของมงักร แสดงถึง ส่งเสริมการคา้ขายใหห้มนุเวียน 
เสน้กระดกูยนัตพ์ระพทุธเจา้ แสดงถึง ลกัษณะการเดินเสน้ยนัตต์ามความเชื่อของชาวขอมโบราณ 
เป็นจดุศนูยร์วมพลงัของพระพทุธเจา้ 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 36 พลงัแห่งความรกัเจา้เสน่ห ์มีเสน่หดึ์งดดูเพศตรงขา้มอย่างมาก เป็นท่ีรกัของ
เพื่อนฟูงมิตรสหาย ฉลาดหารายได ้โชคดีมีลาภลอย 
เลขมงคลรอง 9 (3+6) คือ พลงัของพระเกต ุหรอืพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง 
รุง่เรือง เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี 



  174 

ตาราง 18 (ต่อ) 

ภาพเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของแหวน ดา้นความรกัแบบท่ี 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หวัใจแห่งความรกันิรนัดร ์ท่ีเกิดจากการน ารูปหวัใจ รวมกบั Infinity 
ในตวัเรือน มีทัง้หมด 6 คู่ 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์24 เม็ด เพชร 0.5 ตงัค ์12 เม็ด รวมทัง้หมด 
36 เม็ด 30 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 36 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบหวัใจ แสดงถึง ความรกั ความห่วงใจไดอ้ย่างชดัเจนท่ีสดุ 

รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มีท่ีสิน้สดุ ความรกัชั่วนิรนัดร ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 36 พลงัแห่งความรกัเจา้เสน่ห ์มีเสน่หดึ์งดดูเพศตรงขา้มอย่างมาก เป็นท่ีรกัของ
เพื่อนฟูงมิตรสหาย ฉลาดหารายได ้โชคดีมีลาภลอย 
เลขมงคลรอง  
6 (2+4) หรือ 6 คู่ คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
9 (3+6) คือ พลงัพระเกต ุมีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง รุง่เรืองเจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จเลข  
24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทองมากมาย มีเสน่หด์า้นค าพดู  
30 คือ พลงัแห่งเจา้อารมณ ์ตามความเชื่อของชาวอินเดียตรงกบัอกัษรโอม ( ) ตวัแทนแห่ง
ความศกัด์ิสิทธิ์ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 
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 จากภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีได้รวม  12 
ภาพตัวอย่าง พรอ้มข้อมูลอธิบายรายละเอียดของเครื่องประดับ ความหมายนัยยะท่ีมีอยู่ในตัว
เรือน ท่ีตรงกบัความเป็นสิริมงคลของเลขศาสตรไ์ทย และรูปแบบสญัลักษณท่ี์ส่ือออกมาตรงตาม
คณุลักษณะความตอ้งการในแต่ละดา้น จากนัน้ผูว้ิจัยไดส้รา้งเครื่องมือในการเก็บขอ้มลู ประเภท
แบบสอบถาม โดยน าภาพตัวอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยท่ีไดส่้งกลับ
ไปใหก้บักลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตรอ์ีกครัง้ เพื่อคัดเลือกภาพ
ตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยในแต่ละดา้น น ามาประเมินความพึง
พอใจในแต่ละแบบ เพื่อหาแบบท่ีไดร้บัความพึงพอใจสูงสุด พรอ้มทัง้น าแบบท่ีไดม้าพัฒนา แลว้
น ามาออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยต่อไป 

4.4 ผลลัพธก์ารคัดเลือกและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภค
ผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์

ผลการคดัเลือกภาพตวัอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย จากกลุ่ม
ประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์21 ท่าน และประชากรหญิงทั่วไปท่ีชื่น
ชอบเครื่องประดับ หรือท่ีชื่นชอบในความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์5 ท่าน ผลการประเมินแบ่งได้
ดงันี ้

4.4.1. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับเครื่องประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ 

4.4.2. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับเครื่องประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน 

4.4.3. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับเครื่องประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน 

4.4.4. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับเครื่องประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั 
 

4.4.1. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ด้านความส าเรจ็ 
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ตาราง 16 แสดงผลการประเมินเครื่องประดบัแหวนตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลัก
เลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 

ระดับความพงึพอใจ 

 แบบที่ 1 (แหวนมงคลพลังเลข 15) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 9 สูงสุด 
รอ้ยละ 30.80 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 19.20 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากบั 11,000 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 23.10 
ราคาประเมินงานเงินแท้ เท่ากับ 1,490 บาท ได้รับ
โอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 

 แบบที่ 2 (แหวนมงคลพลังเลข 9) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 8 สูงสุด 
รอ้ยละ 34.60 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 38.50 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 9,500 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 
ราคาประเมินงานเงินแท้ เท่ากับ 1,390 บาท ได้รับ
โอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 

 แบบที่ 3 (แหวนมงคลพลังเลข 9) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 9 สูงสุด 
รอ้ยละ 42.30 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 42.30 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากบั 11,500 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 
ราคาประเมินงานเงินแท้ เท่ากับ 1,490 บาท ได้รับ
โอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 

 
จากภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ 

ท่ีไดค้ะแนนแสดงระดับความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมาก
ท่ีสดุ คือ ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จแบบท่ี 3 
ได้รบัความพึงพอใจเฉล่ียถึงรอ้ยละ 42.30 และเป็นแบบท่ีได้รบัโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่ม
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ประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 42.30 โดยมีราคาประเมินของแหวนท่ี
ผลิตจากทองค า 9K ราคาประมาณ 11,500 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 หรือ
ผลิตจากวสัดเุงินแท ้925 ราคาประมาณ 1,490 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 
จากภาพแบบตัวอย่างท่ีได้รบัโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชน
ทั่วไป ท่ีสมัพนัธก์บัส่วนผสมทางการตลาด ดงันี ้ 

ตาราง 17 แสดงผลการประเมินส่วนผสมทางการตลาดกบัแหวนมงคลดา้นความส าเร็จ 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จแบบที่ 3  

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ยสูงสดุ 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา  4.0 (38.46%) 

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ 4.0 (42.30%) 

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั  4.0 (38.46%) 

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม 4.0 (61.53%) 

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด 4.0 (57.69%) 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 5.0 (34.61%) 

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 3.0 (42.30%) 

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน 4.0 (34.61%) 

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได้ 4.0 (46.15%) 

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั 4.0 (42.30%) 

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน 4.0 (57.69%) 

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้ 4.0 (46.15%) 

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด 5.0 (34.61%) 

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้ 4.0 (50.00%) 

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี 4.0 (46.15%) 
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4.4.2. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 

ตาราง 18 แสดงผลการประเมินเครื่องประดบัแหวนตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

 แบบที่ 1 (แหวนมงคลพลังเลข 14) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 10 สูงสุด 
รอ้ยละ 23.10 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 30.80 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 9,800 บาท ไดร้บัโอกาสใน
การเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,390 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 38.50 

 แบบที่ 2 (แหวนมงคลพลังเลข 14) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 6 สูงสดุ รอ้ย
ละ 23.10 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 19.20 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 13,400 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 19.20 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,790 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 15.40 

 แบบที่ 3 (แหวนมงคลพลังเลข 14) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 9 สูงสดุ รอ้ย
ละ 26.90 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 50.00 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 11,100 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,790 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 
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จากภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน ท่ี
ไดค้ะแนนแสดงระดับความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมาก
ท่ีสุด คือ ภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงานแบบท่ี 3 
ไดร้บัความพึงพอใจเฉล่ียถึง 26.90 และเป็นแบบท่ีไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมากท่ีสุดถึงรอ้ยละ 50.00 โดยมีราคาประเมินของแหวนท่ีผลิตจาก
ทองค า 9K ราคาประมาณ 11,100 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 หรือผลิตจาก
วสัดเุงินแท ้925 ราคาประมาณ 1,790 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 จากภาพ
แบบตัวอย่างท่ีได้รับโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไป ท่ี
สมัพนัธก์บัส่วนผสมทางการตลาด ดงันี ้ 

ตาราง 19 แสดงผลการประเมินส่วนผสมทางการตลาดกบัแหวนมงคลดา้นการงาน 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงานแบบที่ 3  

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ยสูงสดุ 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา  3.0 (46.15%) 

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ 3.0 (57.69%) 

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั  3.0 (38.46%) 

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม 4.0 (42.30%) 

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด 4.0 (50.00%) 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 4.0 (38.46%) 

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 3.0 (46.15%) 

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน 4.0 (50.00%) 

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้ 4.0 (46.15%) 

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั 3.0 (42.30%) 

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน 4.0 (46.15%) 

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้ 4.0 (50.00%) 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

ส่วนผสมทางการตลาด กบัภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตาม
หลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงานแบบท่ี 3  

ระดบัความพึงพอใจ
เฉล่ียสงูสดุ 

13.แหวนต้องการพนักงานเพื่ออธิบายรายละเอียด 4.0 (42.30%) 

14.แหวนสามารถท าเป็นสื่อโฆษณา โปรโมท สร้างการรับรู้ได ้ 4.0 (46.15%) 

15.แหวนต้องการใบรับประกัน การันตี 4.0 (46.15%) 

 
4.4.3. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลข

ศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 

ตาราง 20 แสดงผลการประเมินเครื่องประดบัแหวนตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

 แบบที่ 1 (แหวนมงคลพลังเลข 24) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 9 สูงสดุ รอ้ย
ละ 26.90 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 15.40 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 11,700 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 19.20 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,590 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 15.40 

 แบบที่ 2 (แหวนมงคลพลังเลข 46) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 7 สูงสดุ รอ้ย
ละ 26.90 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 23.10 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 16,000 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 42.30 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 2,190 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 19.20 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงนิ 

ระดับความพงึพอใจ 

 แบบที่ 3 (แหวนมงคลพลังเลข 56) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 10 สูงสุด 
รอ้ยละ 34.60 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 61.50 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 18,000 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,890 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 50.00 

 
จากภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน ท่ี

ไดค้ะแนนแสดงระดับความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมาก
ท่ีสุด คือ ภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงินแบบท่ี 3 
ไดร้บัความพึงพอใจเฉล่ียถึง 34.60 และเป็นแบบท่ีไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมากท่ีสุดรอ้ยละ 61.50 โดยมีราคาประเมินของแหวนท่ีผลิตจาก
ทองค า 9K ราคาประมาณ 18,000 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 หรือผลิตจาก
วสัดเุงินแท ้925 ราคาประมาณ 1,890 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 50.00 จากภาพ
แบบตัวอย่างท่ีได้รับโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไป ท่ี
สมัพนัธก์บัส่วนผสมทางการตลาด ดงันี ้ 

ตาราง 21 แสดงผลการประเมินส่วนผสมทางการตลาดกบัแหวนมงคลดา้นการเงิน 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงินแบบที่ 3  

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ยสูงสดุ 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา  3.0 (34.61%) 

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ 4.0 (42.30%) 

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั  4.0 (38.46%) 

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม 4.0 (38.46%) 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงินแบบที่ 3  

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ยสูงสดุ 

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด 4.0 (57.69%) 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 4.0 (50.00%) 

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 3.0 (42.30%) 

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน 4.0 (38.46%) 

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได้ 4.0 (46.15%) 

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั 4.0 (38.46%) 

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน 4.0 (42.30%) 

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้ 4.0 (50.00%) 

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด 4.0 (46.15%) 

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้ 4.0 (53.84%) 

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี 4.0 (46.15%) 

 
4.4.4. ผลการประเมินภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลข

ศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 
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ตาราง 22 แสดงผลการประเมินเครื่องประดบัแหวนตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 

ระดับความพงึพอใจ 

 แบบที่ 1 (แหวนมงคลพลังเลข 23) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 7 สูงสดุ รอ้ย
ละ 38.50 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 26.90 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 16,900 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 26.90 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,890 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 

 แบบที่ 2 (แหวนมงคลพลังเลข 36) 
ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากับระดับ 10 สูงสุด 
รอ้ยละ 38.50 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 50.00 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 13,600 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 42.30 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,890 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 

 แบบที่ 3 (แหวนมงคลพลังเลข 36) 
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้ เท่ากบัระดับ 9 สูงสดุ รอ้ย
ละ 34.60 และระดบัความชอบอยู่ท่ีรอ้ยละ 23.10 
ราคาประเมินทอง 9K เท่ากับ 13,900 บาท ได้รบัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 30.80 
ราคาประเมินงานเงินแท ้เท่ากบั 1,890 บาท ไดร้บัโอกาส
ในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 

 
จากภาพตัวอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั ท่ี

ไดค้ะแนนแสดงระดับความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมาก
ท่ีสุด คือ ภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกัแบบท่ี 2 
ไดร้บัความพึงพอใจเฉล่ียถึง 38.50 และเป็นแบบท่ีไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากร
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ตัวอย่าง และประชาชนทั่วไปมากท่ีสุดรอ้ยละ 50.00 โดยมีราคาประเมินของแหวนท่ีผลิตจาก
ทองค า 9K ราคาประมาณ 13,600 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 42.30 หรือผลิตจาก
วสัดเุงินแท ้925 ราคาประมาณ 1,890 บาท ไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 34.60 จากภาพ
แบบตัวอย่างท่ีได้รับโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และประชาชนทั่วไป ท่ี
สมัพนัธก์บัส่วนผสมทางการตลาด ดงันี ้ 

ตาราง 23 แสดงผลการประเมินส่วนผสมทางการตลาดกบัแหวนมงคลดา้นความรกั 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรักแบบที่ 2 

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ยสูงสดุ 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา  4.0 (42.30%) 

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ 4.0 (46.15%) 

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั  4.0 (53.84%) 

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม 4.0 (53.84%) 

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด 4.0 (57.69%) 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 4.0 (61.53%) 

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 4.0 (46.15%) 

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน 4.0 (61.53%) 

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได้ 4.0 (46.15%) 

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั 4.0 (50.00%) 

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน 4.0 (65.38%) 

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้ 4.0 (61.53%) 

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด 4.0 (38.46%) 

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้ 4.0 (65.38%) 

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี 4.0 (53.84%) 
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ผลการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยท่ีได้
คะแนนแสดงระดับความพึงพอใจเฉล่ียจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง และประชาชนทั่วไปมากท่ีสุด 
ในแต่ละด้าน ได้แก่ ภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์ไทย ด้าน
ความส าเร็จแบบท่ี 3 ดา้นการงานแบบท่ี 3 ดา้นการเงินแบบท่ี 3 และดา้นความรกัแบบท่ี 2 

ตาราง 24 แสดงเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยท่ีไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ 

เคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยที่ได้ความพึงพอใจสูงสุด 
ด้านความส าเร็จ 

 
แหวนมงคลพลังเลข 9 

ด้านการงาน 

 
แหวนมงคลพลังเลข 14 

ด้านการเงิน 

 
แหวนมงคลพลังเลข 56 

ด้านความรัก 

 
แหวนมงคลพลังเลข 36 

 
จากภาพตัวอย่างท่ีได้รับโอกาสในการเลือกซือ้จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง และ

ประชาชนทั่วไป ท าใหไ้ดภ้าพแบบตวัอย่างเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีไดร้ะดับ
ความพึงพอใจเฉล่ียสงูสดุ ท่ีสมัพนัธก์บัส่วนผสมทางการตลาดมากท่ีสดุ 
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ตาราง 25 แสดงความสมัพนัธข์องส่วนผสมทางการตลาดกบัแหวนมงคลท่ีไดร้บัความพึงพอใจ
เฉล่ียสงูสดุ 

ส่วนผสมทางการตลาด กับภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ทีไ่ด้รับความพึงพอใจเฉลี่ยสงูสุด  

ความต้องการของ
ผู้บริโภค 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา  ดา้นความรกั 

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ ดา้นความรกั 

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั  ดา้นความรกั 

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม ดา้นความส าเร็จ 

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด ดา้นความส าเร็จ 
การเงิน และความรกั 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน ดา้นความส าเร็จ 

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน ดา้นความรกั 

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน ดา้นความรกั 

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได้ ทกุดา้น 

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั ดา้นความรกั 

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน ดา้นความรกั 

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้ ดา้นความรกั 

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด ดา้นความส าเร็จ 

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้ ดา้นความรกั 

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี ดา้นความรกั 

 
จากความสมัพนัธข์องส่วนผสมทางการตลาด กับความตอ้งการของผูบ้ริโภคเกี่ยวกับ

เครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย จะเห็นได้ว่าประชากรหญิงส่วนใหญ่ประเมิน 
เครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยทางดา้นความรกั เหมาะสมกับปัจจัยส่วนผสม
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ทางการตลาดมากท่ีสดุ และเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยทางดา้นการงาน ไม่
เหมาะสมกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ดังนั้นผลการด าเนินการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากกลุ่มประชากรทั้ง  3 
กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตร ์กลุ่มประชากรผูป้ระกอบธุรกิจอญัมณีและ
เครื่องประดับ และกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์รวมทัง้กลุ่ม
ประชาชนทั่วไปท่ีเขา้รว่มส ารวจแบบสอบถาม ท าใหไ้ดภ้าพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตร ์ในแต่ละดา้นของความตอ้งการตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้น
ความส าเร็จแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 9) ด้านการงานแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 14)  
ดา้นการเงินแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลงัเลข 56) และดา้นความรกัแบบท่ี2 (แหวนมงคลพลงัเลข 36) 
ท่ีตรงกับความต้องการของตลาดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และตลาดความเชื่อ ภายใต้
แนวคิดหรือทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาด ผลลัพธ์ท่ีไดผู้้วิจัยได้น าข้อมูล และผลการด าเนินการ
วิจยัน ามาออกแบบแผนธุรกิจเกี่ยวกบัเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรต่์อไป 

4.5 ผลการด าเนินการออกแบบแผนธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย 

การออกแบบแผนธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประกับมงคลตามหลกัเลขศาสตรน์ั้น ผูว้ิจยัไดน้ า
แนวทางและเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทย และเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ จากกรมพัฒนาการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ โดยการวิเคราะห์
แบบแผนธุรกิจรูปแบบ Business model canvas  และการวิเคราะหก์ลยุทธ์ส าหรบัแผนธุรกิจ มี
ขัน้ตอนดงันี ้

4.5.1. ขัน้ตอนววิเคราะห ์Value Proposition Canvas 
4.5.2. ขัน้ตอนวิเคราะห ์Business Model Canvas 
4.5.3. ขัน้ตอนวิเคราะหส่์วนผสมทางการตลาด 8P 
4.5.4. ขัน้ตอนวิเคราะหก์ลยทุธ ์PRIME-A 

 
4.5.1. ขัน้ตอนวเิคราะห ์Value Proposition Canvas 

4.5.1.1. Customer segment กลุ่มลกูคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเครื่องประดับ
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย จากกลุ่มตวัอย่างประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวกบัเลข
ศาสตร ์ท่ีผู้วิจัยท าการศึกษาเห็นได้ว่าลักษณะของกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกับธุรกิจมากท่ีสุด 
แบ่งไดด้งันี ้ 
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ช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 
1. ช่วงอายุท่ีความสนใจมากท่ีสุด คือช่วงอายุ 29-34 ปี ถึงรอ้ยละ 33.33 

(Generation Y ช่วงกลาง)  
2. รองมาคือช่วงอายุ 35-40 ปี รอ้ยละ 19.04 (Generation Y ช่วงต้น) และ 

ช่วงอาย ุ46-50 ปี รอ้ยละ 19.04 (Generation X ช่วงกลาง) เช่นกนั  
อาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 

1. อาชีพท่ีมีความสนใจมากท่ีสดุ คือ ธุรกิจส่วนตวั รอ้ยละ 39.68 
2. อาชีพท่ีมีความสนใจรองลงมา คือ พนกังานบริษัทเอกชน รอ้ยละ 33.33 

4.5.1.1.1. Customer job ศึกษาความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของกลุ่มเป้าหมาย คือ
ความตอ้งการส่วนมากในการประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีงาน ซึ่งไดร้บัความคิดเห็นมากท่ีสุดถึง
รอ้ยละ 76.19 

4.5.1.1.2. Pian ปัญหา หรือความกังวลใจท่ีลูกค้าก าลังเผชิญ  คือ ปัญหา
ทางดา้นการเงิน เน่ืองจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีอยากประสบความส าเร็จทางดา้น
การเงิน มากท่ีสดุถึงรอ้ยละ 57.14 

4.5.1.1.3. Gain ความคาดหวังพิเศษอื่นๆ ท่ีเหนือความต้องการพื ้นฐาน คือ
ความเป็นสิริมงคลท่ีไดจ้ากเลขศาสตรไ์ทยในทางท่ีดี รอ้ยละ 76.19  

4.5.1.2. Value proposition คุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า หรือการบริการท่ีธุรกิจ
เครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย จะมอบใหคื้อ 

4.5.1.2.1. Product or service คุณค่าท่ีสินค้า หรือบริการน าเสนอให้แก่ลูกค้า 
คือ เครื่องประดับมงคลท่ีออกแบบตามหลักเลขศาสตร ์ท่ีมีความเป็นสิริมงคลจากทางเลขศาสตร์
ไทย และทางสญัศาสตร ์

4.5.1.2.2. Pain reliever การแกปั้ญหาใหแ้ก่ลูกคา้ คือ เครื่องประดับท่ีออกแบบ
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีความเป็นสิริมงคลจากนัยยะของเลขมงคล ตรงกับความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

4.5.1.2.3. Gain creator สรา้งความประทับใจดว้ยการสลักเลขมงคล ลงในตัว
เรือนเครื่องประดบั 
 

4.5.2. ขัน้ตอนวเิคราะห ์Business Model Canvas 
4.5.2.1. Customer Segment ท่ีได้จากการวิเคราะห์ Value Proposition Canvas 

ดงันัน้ กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ  



  189 

4.5.2.1.1. กลุ่ม เป้าหมายหลัก  หรือกลุ่มประชากรหญิ งท่ีมีอายุ  29-40 ปี 
(Generation Y ช่วงตน้และกลาง) ซึ่งเป็นช่วงวัยกลางคน หรือวยัผูใ้หญ่ท่ีก าลังซือ้ มีการสรา้งเนือ้
สรา้งตวั สรา้งอาชีพ สรา้งฐานะทางครอบครวั สรา้งความสมัพนัธ ์จึงเป็นช่วงอายท่ีุมีความตอ้งการ
ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว หรือพนักงานบริษัท ซึ่ง
เป็นอาชีพท่ีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบสมัมาอาชีพมากท่ีสดุ เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดส้งู หรือ
รายไดค้งท่ี จึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการประสบความส าเร็จทางดา้นการงานมากท่ีสดุ  

4.5.2.1.2. กลุ่ม เป้ าหมายรอง หรือกลุ่มประชากรหญิ งท่ีมีอายุ  46-50 ปี 
(Generation X ช่วงกลาง) ซึ่งเป็นช่วงผู้ใหญ่ ท่ีมีการสร้างครวบครัว สร้างฐานะ สรา้งอาชีพ
เรียบรอ้ยแล้ว เป็นช่วงท่ีมีความตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต แบบมั่นคง ยาวนาน ในทุกๆ 
ดา้นของความตอ้งการ และเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายไดสู้ง พรอ้มท่ีจะเลือกซือ้เครื่องประดบัเพื่อ
การสะสม หรือเก็บไวเ้ป็นมรดกใหก้ับลูกหลาน เหมาะแก่การก าหนดกลยุทธ์ทางดา้นผลิตภัณฑ ์
โดยเนน้การใชว้สัดท่ีุมีราคาสงู มีคณุภาพ และการขายแบบสั่งผลิต หรือ Made to order ไดด้ว้ย 

4.5.2.2. Value Proposition ท่ี ได้จากการวิ เคราะห์  Value Proposition Canvas 
ดังนั้น คุณค่าของสินค้าท่ีธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย  คือ เครื่องประดับ
มงคลท่ีออกแบบตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีนัยยะความเป็นมงคลตามเลขมงคล และตามสัญ
ศาสตร ์พรอ้มทัง้สลกัเลขมงคลลงในตวัเรือนเครื่องประดบั 

4.5.2.3. Channels ช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้และบริการ จากการส ารวจพบว่าควร
มีช่องทางในการเข้าถึงสินค้าแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (ทั้ง  2 ช่องทาง) ถึงรอ้ยละ 66.66 แต่
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึน้ ท าให้การเริ่มต้นของผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับรายย่อย หันมาด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ดังนั้น แผนธุรกิจส าหรบั
เครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ในช่วงแรกควรท่ีจะด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์
ก่อน แลว้ค่อยพฒันาเพิ่มช่องทางออฟไลนภ์ายหลงั 

4.5.2.4. Customer Relationships ความสัมพันธ์กับลูกคา้ คือ เพิ่มช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารของธุรกิจในส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องประดับมงคล 
การอพัเดทรายการสินคา้ โปรโมชัน้ สินคา้ใหม่ และการดแูลหลงัการขาย   

4.5.2.5. Revenue Streams ช่องทางการสร้างรายได้ คือ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

4.5.2.6. Key Activities กิจกรรมหลกัของธุรกิจ คือ พฒันาตวัคณุภาพสินคา้ รูปแบบ
ลวดลายความเป็นมงคลตามสัญศาสตร ์ใหต้รงตามความตอ้งการในแต่ละดา้นของความส าเร็จ 
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พรอ้มทัง้หาบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ ไวใ้จได ้เป็นท่ีรูจ้กัในสงัคมวงกวา้งทางออนไลน ์รวมเป็นพรีเซ็นเตอร ์
หรือผูใ้ชเ้ครื่องประดบัมงคลตามเลขศาสตรจ์ริง 

4.5.2.7. Key Resources ทรพัยากรหลักของธุรกิจ ในช่วงแรกของการเริ่มสรา้งธุรกิจ
ของผู้ประกอบการรายย่อย ผู้วิจัยเร็งเห็นว่าทรพัยากรหลัก ควรจะเป็นการสรา้งแบรนด์ให้กับ
เครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ใหแ้ข็งแรง เป็นท่ีจดจ าของผูบ้ริโภคก่อน 

4.5.2.8. Key Partners พนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจ ในช่วงแรกของการเริ่มธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการรายย่อย ผูว้ิจยัมองว่าการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกบัผูค้า้อญัมณีและเครื่องประดบัใน
อตุสาหกรรมท่ีมีอยู่แต่เดิมแลว้ เช่น บริษัทหรือหา้งรา้นในการรบัผลิต (OEM) ในการผลิตตัวเรือน
เครื่องประดบัมงคลตามเลขศาสตรไ์ทย 

4.5.2.9. Cost Structure โครงสร้างค่าใช้จ่าย  ในช่วงแรกของการเริ่มธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการรายย่อย ในรูปแบบออนไลน ์ค่าใชจ้่ายแบ่งไดต้ามนี ้

4.5.2.9.1. เงินเดือน บุคลากรต่างๆ พนกังานขาย 
4.5.2.9.2. วสัดอุปุกรณส์ านกังานต่างๆ  
4.5.2.9.3. ค่าเช่าสถานท่ี (ถา้มี) 
4.5.2.9.4. ส าหรบัผลิตเครื่องประดบั เช่น วตัถดิุบต่างๆ ทอง เงิน เพชร พลอย  
4.5.2.9.5. ส าหรบับรรจภุณัฑ ์การจดัส่ง ผ่านระบบขนส่งเอกชน 
4.5.2.9.6. ส าหรบัการโฆษณาทางส่ือโซเชียล 
4.5.2.9.7. ส าหรบัพรีเซ็นเตอร ์หรือบุคคลท่ีน่าเชื่อถือในการท าการตลาด 

จากการวิเคราะหธ์ุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย สามารถจดัท าใน
รูปแบบ Business model canvas ไดด้งันี ้
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4.5.3. ขัน้ตอนวเิคราะหส์่วนผสมทางการตลาด 8P 
ขัน้ตอนการวิเคราะหก์ลยุทธ์ทางการตลาด ผูว้ิจัยน าส่วนผสมทางการตลาด 8P มา

เป็นเครื่องมือพืน้ฐานในการการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย มี
ดงันี ้

4.5.3.1. Product Strategy (กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สินค้า) โดยการสรา้งจุดเด่น
ให้กับเครื่องประดับ ให้คุณค่าของสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภค คือ การออกแบบ
เครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีนัยยะของเลขมงคล และสัญศาสตร ์พรอ้มสลัก
เลขมงคลลงในตัวเรือนเครื่องประดับ ดว้ยวิธีการออกแบบท่ีทันสมัย ผ่านออกแบบเครื่องประดับ
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยแบ่งตามลกัษณะของวสัดท่ีุใชใ้นการผลิตเครื่องประดบั ดงันี ้

4.5.3.1.1. เครื่องประดับท่ีผลิตจากวสัดเุงินแท ้หรือทองค า 9K พรอ้มประดับ
เพชร พลอย (งานแบบทั่วไป) 

4.5.3.1.2. เครื่องประดับท่ีผลิตจากวัสดุทองค าเครื่องประดบัท่ีมีคุณภาพสูง
มากขึน้ หรืองานทองค า 18K ทองค าขาว หรืองานแพลตตินัม พรอ้มประดับเพชร พลอยท่ีมีราคา
สงูตามคณุภาพ (งานแบบสั่งผลิต สั่งท า หรือ Made to orders)  

4.5.3.2. Price Strategy (กลยุทธร์าคา) ผลิตภณัฑข์องธุรกิจเครื่องประดบัมงคล
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทยนี ้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่ม (Niche market) ในกลุ่มตลาดความ
เชื่อ ซึ่งเครื่องประดบัมงคลท่ีไดจ้ะเป็นเครื่องประดับท่ีกลุ่มนีส้นใจเท่านั้น ดงันัน้ราคาท่ีประเมินขาย 
จากการส ารวจพบว่า ถ้าเป็นเครื่องประดับท่ีผลิตจากทองแท้  9K ราคาเฉล่ียอยู่ ท่ี 11,100 – 
18,000 บาท และผลิตจากเงินแท้ ราคาเฉล่ียอยู่ท่ี 1,490 – 1,890 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีผู้บริโภค
เห็นสมควร เหมาะสมกบัตลาด 

4.5.3.3. Place Strategy (กลยทุธช์่องทางการจดัจ าหน่าย) แผนการด าเนินธุรกิจ
ในช่วงแรกวางกลยทุธ์ช่องทางออนไลนเ์ป็นหลัก เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึง รบัรูข้่าวสาร ความเป็นมา 
ความหมายของเลขมงคล รายละเอียดสินคา้ สินคา้ใหม่ การอพัเดทต่างๆ ของทางผูป้ระกอบการ 
รวมทั้งการติดต่อพูดคุยส่ือสารกับผู้บริโภคผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และค่อยพัฒนาสู่การสรา้ง
ช่องทางออฟไลนใ์นภายหลงั 

4.5.3.4. Promotion Strategy หรือ Promotion Mix (กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด) 
การส่งเสริมการตลาด หรือการออกโปรโมชั่น แผนการด าเนินการของธุรกิจจะใชก้ารส่งเสริมการ
ขายอา้งอิงไปกบักระแสความเชื่อต่างๆ ไดแ้ก่ 
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4.5.3.4.1. ในช่วงปีใหม่ เป็นเทศกาลแห่งการอวยพร ดังนั้น ใชโ้ปรโมชั่นการ
ปรบัลดราคาสินคา้ในช่วงนัน้ 

4.5.3.4.2. ในช่วงวันแห่งความรัก ใช้โปรโมชั่น จับคู่แหวนส าหรับคนรกัใน
ราคาพิเศษ 

4.5.3.4.3. กระแสแกปี้ชง ใหโ้ปรโมชั่นราคาพิเศษส าหรบัเครื่องประดบันัน้ๆ 
4.5.3.5. Packaging Strategy (กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์) เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ม

มูลค่าให้กับสินค้าอย่างมาก โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าท่ีก าหนด ให้
สอดคล้องกับเครื่องประดับมงคล ดูแล้วมีความเป็นมงคลควบคู่กันไปกับเครื่องประดับ แบ่ง
ออกเป็นดงันี ้

4.5.3.5.1. ตัวบรรจุภัณฑ์ ขนาด สีต้องสวยสะดุดตา ลักษณะการจัดวาง
เครื่องประดบัภายใน การเก็บรกัษา 

4.5.3.5.2. ภาชนะบรรจ ุเช่น ถงุหิว้ ผา้ห่อ กระดาษห่อ 
4.5.3.6. Personal Strategy (กลยุทธ์การใช้พนักงานขาย) พนักงานขาย หรือ

พนักงานท่ีตอบกลับขอ้สงสัยของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัส าคัญมากส าหรบัธุรกิจเครื่องประดับมงคล
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยในการตดัสินใจซือ้ เพราะผูบ้ริโภคบางท่านยงัมีความสงสยัในรายละเอียด
ของสินคา้ สงสัยในความหมายของเลขมงคล หรือสงสยัในการส่งเสริมการขายต่างๆ ดงันัน้ การมี
พนักงาน หรือผูต้อบขอ้สงสัยในธุรกิจจึงเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะมีหลายองค์ความรู ้เข่น เร่ืองของ
เครื่องประดบั เร่ืองของเลขศาสตรแ์ละสญัศาสตร ์และเร่ืองของการตลาด 

4.5.3.7. Public Relation Strategy (กลยุทธ์ข่าวสาร) เพื่อเป็นการสรา้งความ
รบัรูใ้หก้ับผูบ้ริโภค แบบเขา้ถึงมากท่ีสุด แผนการด าเนินการธุรกิจในการสรา้งข่าวสาร สรา้งการ
รบัรู ้สรา้งการเขา้ถึงไดดี้ท่ีสุด ใชก้ลยุทธผ่์านพรีเซ็นเตอรท่ี์เป็นท่ีรูจ้ัก ไวใ้จได ้หรือผูท่ี้อยู่ในกระแส 
เช่น ดารานกัแสดง ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตร ์เลขมงคล หรือ Youtuber 

4.5.3.8. Power Strategy (กลยุทธ์การใช้พลังในธุรกิจ) คือ การสรา้งเครือข่าย
พนัธมิตรกบัธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์เช่น  

4.5.3.8.1. ธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตร์ไทย X บุคคลท่ี
น่าเชื่อถือมีชื่อเสียง และเป็นกระแส เช่น ดารา นักรอ้ง นักแสดง พรีเซ็นเตอร ์หรือนักโหราศาสตร์
ชื่อดงั 

4.5.3.8.2. ธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย X ธุรกิจส่ือสาร 
(เบอรม์งคล) 
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4.5.3.8.3. ธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย X ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว 

4.5.3.8.4. ธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย X ธุรกิจวัตถุ
มงคล 

ทัง้หมดคือ กลยทุธท์างการตลาด 8P ส าหรบัแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลัก
เลขศาสตรไ์ทย  
 

4.5.4. ขัน้ตอนวเิคราะหก์ลยุทธ ์PRIME-A  
กลยุทธ์ PRIME-A คือ กลยุทธ์การตลาดบริการส าหรับผู้ค้าปลีกอัญมณีและ

เครื่องประดบัท่ีใชส้ าหรบักลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย ส าหรบัแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลกัเลข
ศาสตรไ์ทยแลว้ประกอบดว้ย 6 กลยทุธ ์ดงัต่อไปนี ้ 

4.5.4.1. กลยุทธ์ความเป็นมืออาชีพ บุคลากร (Professional Staff: P) โดย
บุคลากรในการใหบ้ริการในการตอบข้อสงสัยของผู้บริโภคนั้น กรณีส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน ์
หรือผ่านทางโทรศพัท ์พนกังานผูต้อบขอ้สงสยั ตอ้งบริการลกูคา้ในการตอบกลบัแบบพดูจาไพเราะ 
ไม่สรา้งความร าคาญใหก้บัลกูคา้ 

4.5.4.2. กลยุทธ์การตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า (Responsiveness: R) 
การออกแบบสินคา้แบบสั่งผลิต โดยการใหค้วามรูค้วามสามารถในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ท่ี
เกิดกบัสินคา้หรือบริการ หรือแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมกับลกูคา้มากท่ีสุด ใหก้บัพนักงานขาย หรือ
พนกังานตอบกลบั 

4.5.4.3. กลยุทธ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: I) โดย
ใชช้่องทางการส่ือสารแบบต่างๆ ทางออนไลน์หรือ Social Network ในการติอต่อกับลูกคา้แบบ
ส่วนตวั 

4.5.4.4. การยุทธ์ราคาท่ีเหมาะสม (Marketable price: M) โดยการตั้งราคา
สินคา้ใหเ้หมาะสมกบัตน้ทนุในการผลิต และค่าการตลาดมาท่ีสดุ 

4.5.4.5. กลยุทธ์สินค้าท่ียอดเยี่ยม (Excellent product: E) โดยการน าเสนอ
เครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีความสวยงาม ประณีต หลากหลาย มีรูปแบบ
เรียบง่าย ไม่ซ  ้ากันในตลาด ไม่ล้าสมัยไปตามกาลเวลา และใช้เพชรและพลอยท่ีมีใบรับรอง 
(Certificate) จากสถาบนัท่ีมีชื่อเสียงและมีมาตรฐาน 
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4.5.4.6. กลยุทธ์ความน่าดึงดูดของรา้นค้า (Attractive Display : A) โดยการ
ออกแบบช่องทางในการส่ือสารผ่านโซเชียล ใหอ้ยู่ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ ก าหนดภาพลกัษณข์องแบ
รนด ์องคป์ระกอบต่างๆ สีสัน โทนสี ใหส้อดคลอ้ง รวมถึงการสรา้งเนือ้หาในการส่ือสาร เร่ืองราว 
ความเป็นมา การอธิบายในรูปแบบต่างๆ 

ทั้งหมดคือ กลยุทธ์ PRIME-A ส าหรบัแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย  
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในงานวิจัยการออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย มี
วตัถุประสงค ์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย และเพื่อ
ออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ซึ่งผลการวิจยัท่ีไดม้าซึ่งภาพแบบ
ตวัอย่างเครื่องดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีตรงตามความตอ้งการในแต่ละดา้น คือ 
ดา้นความส าเร็จ ดา้นการงาน ดา้นการเงิน และดา้นความรกั ผู้วิจัยได้ท าการน ามาพัฒนาสู่ตัว
เรือนต้นแบบ และน ามาสร้างแนวทางธุรกิจ แผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ส าหรับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย หลงัจากไดผ้ลการด าเนินการวิจัย
แลว้ สามารถสรุปผลการด าเนินงาน โดยแบ่งหวัขอ้ในการสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

5.1. สรุปผลการวิจยั 
5.2. อภิปรายผล 
5.3. ขอ้เสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจยัด าเนินการสรุปผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์แบ่งไดด้งันี ้
5.1.1. สรุปผลทางด้านการออกแบบและพฒันาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตาม

หลักเลขศาสตรไ์ทย 
ในขั้นตอนการสรา้งสรรคภ์าพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร์

ไทยนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทางด้านเลขศาสตรไ์ทยและสัญศาสตร ์จากผู้เชี่ยวชาญทางดา้นเลข
ศาสตรไ์ทย ทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้น าการพยากรณ์โหราศาสตรไ์ทยมาเป็นพืน้ฐานในการตีความหมาย
ของเลขศาสตรไ์ทย ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ปราณเวท (2554) ท่ีไดแ้บ่งท่ีมาของเลขศาสตร ์
คือ เลขศาสตรท่ี์เป็นตัวแทนดวงดาว ตามระบบทกัษาพยากรณ ์ระบบจักรราศี และระบบดวงดาว 
และเลขศาสตรท่ี์มาจากความเชื่อ คตินิยม ตามวนัท่ี ล าดับท่ี จ านวน ค าพอ้งเสียงภาษาถิ่น และ
ตวัแทนของอกัขระ หรือคาถาอาคม ซึ่งไดต้วัเลขมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยมาเป็นส่วนหน่ึงของ
การออกแบบ ทางดา้นสัญศาสตรไ์ดแ้นะน าสัญลักษณท่ี์เป็นมงคลต่อประชาชนทั่วไป ท่ีสามารถ
ส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจ และเป็นสิริมงคลต่อผูท่ี้น าไปใช ้คือ สญัลกัษณ์มงคลจากเทวนพ
เคราะห์ประจ าวัน และเครื่องหมาย Infinity (ความไม่สิน้สุด) ซึ่งตรงกับข้อมูลท่ีไดท้ าการศึกษา
รวบรวม และน าค าแนะน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลให้มีนัยยะ
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ส าคัญท่ีเป็นสิริมงคลทางสัญศาสตรด์ว้ย โดยข้อมูลของประชากรหญิงหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกบัเลขศาสตร ์ทัง้หมด 21 ท่าน แสดงใหเ้ห็นว่าประชากรส่วนใหญ่มีความเชื่อในเร่ืองของสัญ
ศาสตร ์ตามพืน้ฐานความเชื่อในแต่ละท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 52.38 และบางท่านไม่มีองคค์วามรู้
ทางดา้นสญัศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 47.61 ดงันัน้เครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรท่ี์ได ้
สามารถแสดงความเป็นสิริมงคลจากเลขศาสตรไ์ทย และความเป็นสิริมงคลจากสัญศาสตรไ์ทย 
พรอ้มๆ กนั ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล 

ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดว้ย
โปรแกรมส าหรบัออกแบบเครื่องประดับดว้ยคอมพิวเตอร ์ทั้งหมด  12 แบบภาพตัวอย่าง ได้แก่ 
ภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ  3 แบบ ดา้นการ
งาน 3 แบบ ด้านการเงิน 3 แบบ และด้านความรกั 3 แบบ จากภาพแบบตัวอย่างท่ีได้ ผู้วิจัยได้
ออกแบบการประเมินเพื่อหาค่าระดับความพึงพอใจในแต่ละแบบภาพตัวอย่าง โดยใชค่้าน า้หนัก
แบบมาตรวัด 1-10 (นอ้ยท่ีสุด-มากท่ีสดุ) และประเมินความชอบ ความพึงพอใจต่อโอกาสในการ
เลือกซือ้เครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยนั้น รวมทัง้ประเมินความเหมาะสมของ
ราคาประเมินเครื่องประดับ ท่ีผลิตจากวัสดุทองค า 9K และเงินแท้ 925 พบว่าประชากรหญิงท่ี
อุปโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเลขศาสตร ์21 ท่าน และประชากรหญิงทั่วไปท่ีชื่นชอบเครื่องประดับ 
หรือชื่นชอบเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์5 ท่าน รวม 26 ท่าน  

พบว่าผลการประเมินทางดา้นผลิตถัณฑจ์ากภาพตวัอย่างเครื่องประดับแหวนมงคล
ตามหลักเลขศาสตรไ์ทย พบว่าความชื่นชอบ ความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลงัเลข 9) ดา้นการ
งานแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 14) ด้านการเงินแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 56) และดา้น
ความรกัแบบท่ี 2 (แหวนมงคลพลงัเลข 36) ท าใหเ้ขา้ใจถึงรูปแบบความสัมพันธข์องการออกแบบ 
ความเป็นมา ความหมายของสัญศาสตร ์และความเป็นสิริมงคล ความหมายท่ีไดจ้ากเลขศาสตร ์
ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด โดยน าขอ้มูลพืน้ฐานของผลิตภัณฑ ์ความหมาย 
และความเป็นสิริมงคลท่ีได ้มาเป็นส่วนหน่ึงของกลยทุธท์างการตลาด 

พบว่าผลการประเมินทางด้านราคาของเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย พบว่าราคาประเมินของเครื่องประดับแหวนมงคลนั้น ไม่สอดคลอ้งกับความพึงพอใจ
ในการเลือกซือ้เครื่องประดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความตอ้งการของผู้บริโภคนั้น มีปัจจัยทางดา้น
ราคามีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซือ้เครื่องประดับ นอกเหนือจากปัจจัยทางดา้นผลิตภัณฑ ์ซึ่ง
อาจมีผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สภาพคล่องทางการเงินของผูซ้ือ้ ณ ปัจจบุนั ท าใหผู้บ้ริโภคมี
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เหตุผลในการเลือกซือ้ท่ีมากมายแตกต่างกันออกไป เช่น ความคุม้ค่าในผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
นัน้ การลงทนุแลกเปลี่ยนขายต่อท าก าไร การเก็บสะสมมรดก หรือการน ามาสวมใส่ ดงันี ้

ตาราง 27 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ ปัจจัยด้านราคา 
แบบแหวนที่ได้รับความพงึ
พอใจสูงสุด  

แบบที่ได้รับโอกาสในการ
เลือกซือ้จากราคาประเมิน
วัสดุทองค า 9K มากที่สดุ 

แบบที่ได้รับโอกาสในการ
เลือกซือ้จากราคาประเมิน
วัสดุเงินแท้ 925 มากทีสุ่ด 

ด้านความส าเร็จ แบบที่ 3 
 
 

แบบท่ี 2 
 

แบบท่ี 3 
 

ด้านการงาน แบบที่ 3 

 

แบบท่ี 1 และแบบท่ี 3 แบบท่ี 1 

 
ด้านการเงิน แบบที่ 3 

 

แบบท่ี 2 

 

แบบท่ี 3 

 
ด้านความรัก แบบที่ 2 

 
แบบท่ี 2 

 
ทัง้ 3 แบบ 

 
 

 
จากภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค และส่วนผสมทางการตลาด พบว่าเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทยทางด้านความรัก เหมาะสมกับกลยุทธ์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมากท่ีสุด  คือ 
เหมาะแก่การน าแบบแหวนมงคลด้านความรัก ไปท ากลยุทธ์ทางดา้นการตลาด เน่ืองจากเป็น
แหวนท่ีบ่งบอกรายละเอียดไดช้ัดเจน สวยงาม ทันสมัย มีความเป็นสิริมงคลเฉพาะดา้นท่ีชัดเจน 
สามารถสวมใส่ไดทุ้กวนั มอบเป็นของขวญัไดเ้พราะมีราคาท่ีเหมาะสม สามารถสรา้งการรบัรูผ่้าน
ส่ือโฆษณา ส่ือโซเชียล โปรโมท ผ่านช่องทางออนไลนไ์ดง้่าย ส่วนเครื่องประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทยทางด้านการงาน ไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด และ



  199 

จากความสัมพันธ์ท าใหเ้ห็นว่าประชากรทัง้หมด เชื่อว่าแหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหดู้ดีขึน้ 
สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้ท าใหผู้้วิจัยเห็นความส าคัญของการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับ
มงคล รวมทั้งแบบแผนธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ใหต้อบโจทยก์ับความตอ้งการของผูบ้ริโภคตาม
กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ดังนั้นผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย เป็น
แบบแหวนท่ีไดร้บัความนิยมสูงสดุ และแสดงความหมายท่ีมีความเป็นสิริมงคลทางเลขศาสตรไ์ทย 
และสัญศาสตรม์ากท่ีสุด พบว่า ดา้นความส าเร็จแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 9) ด้านการงาน
แบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลงัเลข 14) ดา้นการเงินแบบท่ี 3 (แหวนมงคลพลังเลข 56) และดา้นความ
รกัแบบท่ี 2 (แหวนมงคลพลังเลข 36) ซึ่งเป็นแบบท่ีเหมาะสมกับส่วนผสมทางการตลาดมากท่ีสุด
อีกดว้ย 
 

5.1.2. สรุปผลทางด้านการออกแบบแผนธุรกิจเคร่ืองประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย 

ในการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยนั้น ผูว้ิจัยได้
น าข้อมูลทางด้านการตลาดธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และการตลาดความเชื่อ จาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดับ ทัง้ 5 ท่าน และผลส ารวจ ผลประเมินจากประชากร
หญิงท่ีอุปโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร ์โดยไดม้องสถานการณก์ารตลาดของธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดบั ณ ปัจจบุันตอ้งมีการปรบัตวั เปล่ียนแปลงใหเ้ขา้กบัสภาวการณท่ี์เปลี่ยนไป
ของธุรกิจ ส าหรับผู้ประกอบการท่ีด าเนินงานแบบ B2B (Business to business) ยังคงต้องใช้
ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท จึงตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนกลยทุธข์องธุรกิจ
ใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้ การใหค้วามส าคญักบัลกูคา้โดยตรง ช่องทางในการติดต่อกบัลกูคา้ 
และพัฒนารูปแบบช่องทางในการจดัจ าหน่าย โดยการเพิ่มช่องทางการส่ือสารผ่านออนไลน ์เพื่อ
ลดความเส่ียงของบริษัท ห้างร้าน พร้อมทั้งสร้างการเข้าถึงของลูกค้า สร้างการรับรู ้ การ
ติดต่อส่ือสาร สรา้งความน่าเชื่อถือ ท่ีมา ตัวตนของบริษัท หรือแบรนดสิ์นคา้ ส่วนทางดา้นตลาด
ความเชื่อของสงัคมไทยจะมีเขา้มาเป็นกระแส ขึน้อยู่กับว่า ณ เวลานั้นจะน าส่ิงใดมาเป็นจุดขาย 
ท าใหเ้กิดความนิยมชมชอบ 

พบว่าแนวโนม้ของตลาดธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั ภายใตต้ลาดความเชื่อหลัง
สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 มีแนวโน้มท่ีสามารถเติบโตไปได้ มองว่าเป็นโอกาสท่ีดีในการ
ปรบัตัว ในการศึกษาตลาด เรียนรู ้หากลุ่มเป้าหมายใหม่ จากค่านิยม ไลฟ์สไตล ์ก าลังซือ้ของ
ลูกค้าท่ีเปล่ียนไปขึน้อยู่กับผู้ประกอบการท่ีจะน าเสนอเครื่องประดับความเชื่อให้น่าสนใจ เป็น
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กระแส อยู่ ได้อย่างมั่ นคงและยาวนาน โดยเฉพาะเครื่องป ระดับความเชื่อ ท่ีตอบโจทย์
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การใชค้วามเชื่อทางดา้นอญัมณี พลอยสี หรือจ านวนอญัมณี อนัเป็นท่ี
นิยมกนัอย่างแพรห่ลายตามความเชื่อหลกัสากล หรือตามความเชื่อทางศาสนา หรือตามความเชื่อ
ตามขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นนัน้ๆ  

ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลักเลขศาสตร ์ในรูปแบบของ 
Business Model canvas (ตามตารางท่ี 17) ท่ีไดว้ิเคราะหร์ายละเอียดเป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจส าหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีสนใจในเครื่องประดับมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย โดยใช้
กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 8P และกลยุทธ์ PRIME-A ท่ีสอดคล้องกันส าหรับแผนธุรกิจนี ้
พบว่าสามารถสรุปออกเป็นประเด็นดงันี ้

1. พบว่ากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 52.38) 
หรือกลยุทธ์สินคา้ท่ียอดเยี่ยม (Excellent product: E) โดยการน าเสนอเครื่องประดับมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีความสวยงาม ประณีต หลากหลาย มีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ซ  า้กันในตลาด 
ไม่ล้าสมัยไปตามกาลเวลา และใช้เพชรและพลอยท่ีมีใบรับรอง (Certificate) จากสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงและมีมาตรฐาน ซึ่งธุรกิจเครื่องประดับมงคล เป็นธุรกิจท่ีผสมผสานความเชื่อ ซึ่งเป็นเร่ือง
ความเชื่อส่วนบุคคล เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีมีความศรทัธาในความเชื่อนัน้ ซึ่งปัจจบุนั นิยมให้
หลกัความเชื่อทางดา้นอัญมณี พลอยสี หรือ การค านวณจ านวนอญัมณี น า้หนกัเพชรพลอย ท่ีตรง
ตามหลกัความเชื่อสากล ตามศาสนา ตามขนบธรรมเนียมวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นนั้นๆ ดงันั้น
ในการด าเนินธุรกิจท่ีน าความเชื่อทางดา้นเลขศาสตรม์าเป็นส่วนหน่ึงของเครื่องประดับ ให้เป็น
เครื่องประดับมงคลท่ีตรงกับความศรทัธาของคนไทยโดยดูท่ีวตัถุประสงคข์องธุรกิจ การน าเสนอ
เนือ้หา เรื่องราว กระชับชัดเจน ใหต้รงประเด็น เขา้ใจง่ายไม่ซับซอ้น ส่วนการน าเลขศาสตรม์าใช้
กับเครื่องประดับ ซึ่งมีหลายวิธีการน าเสนอ เช่น การสลักเลขมงคลในเครื่องประดับ การให้
นยัส าคัญของเลขศาสตรส์ัมพันธก์ับเครื่องประดับ และการออกแบบเครื่องประดับท่ีมีสัญลักษณ์
มงคล ได้แก่ สัญลักษณ์มงคลสากล สัญลักษณ์เทวนพเคราะห์ประจ าวัน เป็นต้น โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกบัผลิตภณัฑเ์ครื่องประดบั หรือเครื่องประดบัมงคล ดงันี ้

1.1. พบว่าประเภทของเครื่องประดบัมงคลท่ีมี ไดแ้ก่ แหวน รอ้ยละ 61.90, จี ้
สรอ้ยคอ รอ้ยละ 57.14, สรอ้ยข้อมือ รอ้ยละ 47.61, ก าไล รอ้ยละ 23.80, ต่างหู รอ้ยละ 14.28, 
ตลบัพก รอ้ยละ 4.76 และท่ีมดัผม รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 
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1.2. พบว่าจ านวนเครื่องประดับมงคลท่ีมี ไดแ้ก่ 1-2 ชิน้ รอ้ยละ 28.57, 3-4 
ชิน้ รอ้ยละ 28.57, 5-6 ชิน้ รอ้ยละ 23.80, 9-10 ชิน้ รอ้ยละ 4.76 และมีมากกว่า 10 ชิน้ขึน้ไป รอ้ย
ละ 14.28 ตามล าดบั 

1.3. พบว่าวสัดขุองเครื่องประดบัมงคลท่ีมี ไดแ้ก่ งานทองเครื่องประดบั (งาน
ทอง 18K) รอ้ยละ 38.09, งานหินรอ้ยสรอ้ย รอ้ยละ 33.33, งานทองรูปพรรณ รอ้ยละ 14.28, งาน
พลาสติกหรืองานคริสตลั รอ้ยละ 9.52 และงานเงินแท ้รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

1.4. พบว่าลักษณะการใช้สีสันของเพชร/พลอย ได้แก่ เลือกใช้สีสันตาม
ความชอบ รอ้ยละ 44.44, เลือกใชสี้พลอยตามเดือนเกิดหรือราศีเกิด รอ้ยละ 44.44, และเลือกใชสี้
พลอยตามวันท่ีเกิด รอ้ยละ  11.11 ตามล าดับของอาสาสมัครท่ีมองว่าสีสันของเพชร พลอย
สามารถเพ่ิมความเป็นสิริมงคลได ้มีถึงรอ้ยละ 85.17  

1.5. พบว่าเครื่องประดับมงคล ควรเกิดจากการปลุกเสก ลงอักขระ หรือใส่
มวลสารพทุธคณุในเครื่องประดบั ถึงรอ้ยละ 14.28 

1.6. พบว่าวิธีการออกแบบเลขมงคลในเครื่องประดบั ไดแ้ก่ สลกัตวัเลขมงคล
ในตวัเรือนเครื่องประดับ รอ้ยละ 80.95, การมีนยัยะความหมายของเลขมงคล ตรงกบัจ านวนอัญ
มณี รอ้ยละ 9.52 และออกแบบเครื่องประดบัใหต้รงกบัเลขมงคลเลย รอ้ยละ 9.52 ตามล าดบั 

2. พบว่ากลยทุธด์า้นราคา (เป็นเหตผุลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 52.38) หรือกล
ยุทธ์ราคาท่ีเหมาะสม (Marketable price: M) ราคาของเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตร์
ไทย ท่ีออกสู่ท้องตลาดควรสัมพันธ์กับวัสดุท่ีเลือกใชท่ี้ผูบ้ริโภคเห็นสมควร โดยประเมินภาพแบบ
ตวัอย่างเครื่องประดบัตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีไดร้บัโอกาสในการเลือกซือ้มากท่ีสดุ  ไดแ้ก่ ราคา
ของงานทองเครื่องประดับ (9K) อยู่ในช่วง 11,100-18,000 บาท และราคาของงานเงินแท้ อยู่
ในช่วง 1,490-1,890 บาท 

3. พบว่ากลยทุธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (เป็นเหตผุลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ย
ละ 38.09) มองว่าช่องทางในการจัดจ าหน่ายเครื่องประดับมงคล ควรจะทั้ง  2 ช่องทาง คือ 
ช่องทางออฟไลน์ และทางออนไลน ์รอ้ยละ  66.66, มีทางออฟไลน์เท่านั้น รอ้ยละ 23.80 มีทาง
ออนไลนเ์ท่านั้น แต่ส าหรบัธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกับอัญมณีและเครื่องประดับนัน้ยังคงใหค้วามส าคัญ
กบัการจ าหน่ายแบบหนา้รา้น เคาทเ์ตอร ์การออกบูธแสดงสินคา้ หรือช่องทางแบบออฟไลนต่์างๆ 
ส าหรับการด าเนินธุรกิจเครื่องประดับในบางประเภท หรือกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม แต่เน่ืองจาก
สถานการณท่ี์เปล่ียนไป ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งปรบัเปล่ียนกลยุทธข์องบริษัท หากลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ ช่องทางท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในสถานการณ์แบบนี ้คือ ช่องทางออนไลนใ์นทุกรูปแบบ  โดย
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แบ่งตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปของธุรกิจซึ่ งมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การจัดจ าหน่าย
เครื่องประดบัมงคล ไดแ้ก่ รา้นคา้หรือสถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล รอ้ยละ 66.66, รา้นเครื่องประดับ
ต่างๆ รอ้ยละ 52.38, รา้นค้าออนไลน์ในส่ือโซเชียล รอ้ยละ 47.61, รา้นทองรูปพรรณ  รอ้ยละ 
42.85, ตามตลาดนัดหรือตลาดคนเดิน รอ้ยละ 28.57, ผ่านบุคคลท่ีไวใจไดเ้ท่านั้น รอ้ยละ 9.52 
และตามงานแสดงสินคา้ รอ้ยละ 4.76ตามล าดบั 

4. พบว่ากลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาด (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 
28.57) ขึน้อยู่กบัลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ กลยทุธก์ารขายหลกัของกิจการ กบัเหตกุารณท่ี์
เกิดขึน้ในช่วงนั้นๆ หรือกระแสท่ีเกิดขึน้ มีความสอดคลอ้งเชื่อมโยงกับแนวทางธุรกิจ จนท าใหเ้กิด
การส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น ลดแลกแจกแถม หรือเพื่อกระตุน้ยอดขายใหก้บัธุรกิจได ้

5. พบว่ากลยุทธ์ดา้นบรรจุภัณฑ์ (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 23.80) 
โดยการออกแบบบรรจุภัณฑท่ี์สอดคลอ้งกับผลิตภัณฑ ์ซึ่งมองว่ามีผลต่อเครื่องประดับมงคลและ
การเลือกซือ้ รอ้ยละ 66.66 สามารถเพ่ิมมลูค่าใหก้บัเครื่องประดบัมงคลได ้

6. พบว่ากลยุทธ์ดา้นการใชพ้นักงานขาย (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 
33.33) ธุรกิจควรมีพนักงานขาย หรือพนกังานท่ีสามารถตอบขอ้สงสัยได ้ซึ่งเป็นกลยทุธค์วามเป็น
มืออาชีพ บุคลากร (Professional Staff: P) เน่ืองจากผลิตภัณฑเ์ป็นเครื่องประดับท่ีเกี่ยวขอ้งกับ
เลขศาสตร ์ดังนั้น พนักงานจะต้องมีองค์ความรูห้ลักเกี่ยวกับเครื่องประดับ และเลขศาสตรไ์ทย 
เพื่อท่ีจะอธิบายรายละเอียด หรือตอบข้อสงสัย ค าถามให้กับผูซ้ือ้ พรอ้มทั้งแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะแก่ผู้ซื ้อมากท่ีสุดได้อีกด้วย คือ  กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(Responsiveness: R) จากอิทธิผลทางดา้นบุคคลท่ีสนบัสนุนในการตดัสินใจเลือกซือ้สินคา้ พบว่า 
ตัดสินใจด้วยตนเอง รอ้ยละ 100, มีแฟนหรือคนรัก รอ้ยละ 19.04, ดารา พรีเซ็นเตอร ์บุคคลท่ี
เชื่อถือได ้รอ้ยละ 19.04, พนักงานขาย หรือผูท่ี้ตอบขอ้สงสัยได ้รอ้ยละ 19.04, เพื่อน รอ้ยละ 9.52 
และพ่อแม่ญาติพี่นอ้ง รอ้ยละ 4.76 ตามล าดบั 

7. พบว่ากลยทุธด์า้นข่าวสาร (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 14.28) หรือ
กลยุทธ์การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: I) การใหข้่าวสาร การรบัรู ้การ
ส่ือสารถึงผูบ้ริโภคเป็นส่ิงส าคัญ สามารถสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้ับธุรกิจได ้อธิบายรายละเอียด 
ท่ีมา ความเป็นมาของธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูป้ระกอบการกับผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ศึกษาเรียนรูถ้ึงความต้องการของลูกคา้ พรอ้มทัง้สามารถ
อธิบาย แกปั้ญหา ตอบขอ้สงสัยไดท้ันที มองว่าธุรกิจควรมีช่องทางในการใหข้่าวสารแก่ผูบ้ริโภค 
รอ้ยละ 85.71 เพื่อในการกระจายข่าวสารของธุรกิจ อัพเดทรายการสินค้า การบริการต่างๆ 
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โปรโมชั่น สินค้าใหม่ การดูแลหลังการขาย การพูดคุย สอบถามรายละเอียด การเข้าถึงผูบ้ริโภค
แบบโดยตรง เป็นต้น และกลยุทธ์ความน่าดึงดูดของรา้นค้า (Attractive Display : A) โดยการ
ออกแบบช่องทางในการส่ือสารผ่านโซเชียล ใหอ้ยู่ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ ก าหนดภาพลกัษณข์องแบ
รนด ์องคป์ระกอบต่างๆ สีสัน โทนสี ใหส้อดคลอ้ง รวมถึงการสรา้งเนือ้หาในการส่ือสาร เร่ืองราว 
ความเป็นมา การอธิบายในรูปแบบต่างๆ 

8. พบว่ากลยุทธ์ดา้นการใชพ้ลังในธุรกิจ (เป็นเหตุผลในการเลือกซือ้ ถึงรอ้ยละ 
57.14) ธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อส่วนใหญ่ น าองคค์วามรูท้างดา้นเลขศาสตรไ์ทยมาใช ้หรือน า
เลขมงคลมาใช้กับธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า หรือเพิ่มยอดขาย สรา้งความเชื่อมั่นให้กับ
องคก์รได ้ธุรกิจท่ีน าความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคลมาใชใ้นการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มตลาด 
เพิ่มยอดขาย จนกลายเป็นกระแส และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผ่านบุคคลท่ีน่าเชื่อถือมี
ชื่อเสียง และเป็นกระแส เช่น ดารา นกัรอ้ง นักแสดง พรีเซ็นเตอร ์หรือนักโหราศาสตรช์ื่อดัง จึงมอง
ว่าวตัถุประสงคข์องธุรกิจท่ีน าความเชื่อมาใชเ้ป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินการธุรกิจ  เช่น ธุรกิจวัตถุ
มงคลต่างๆ ธุรกิจส่ือสาร (เบอรม์งคล)  

ตาราง 28 แสดงสรุปกลยทุธส่์วนผสมทางการตลาด 8P X กลยทุธ ์PRIME-A กบัรอ้ยละของเหตผุล
ในการเลือกซือ้ 

ส่วนผสมทางการตลาด  
8P 

PRIME-A ร้อยละของเหตุผลในการ
เลือกซือ้ 

Product Excellent product : E 52.38 

Price Marketable price : M 52.38 

Place  38.09 
Promotion  28.57 

Packaging  23.80 

Personal Professional staff : P 
Responsiveness : R 

33.33 

Public relation information technology : I 
Attractive display :A 

14.28 

Power  57.14 
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พบว่ากลยุทธ์ส าหรบัแผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีมีค่า
รอ้ยละของเหตุผลในการเลือกซือ้มากท่ีสุด ตรงตามกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดและกลยุทธ์ 
PRIME-A มากท่ีสดุคือ กลยทุธพ์ลังในธุรกิจ (Power) ไดร้บัเหตผุลในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 57.14 
ซึ่งเป็นกลยทุธห์ลกัท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก รองลงมาคือ กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์
หรือดา้นสินคา้ท่ียอดเยี่ยม (Product x Eecellent product) และกลยุทธ์ดา้นราคา หรือดา้นราคา
ท่ีเหมาะสม (Price X Marketable price) ไดร้บัเหตผุลในการเลือกซือ้ถึงรอ้ยละ 52.38  

โดยปกติแลว้ กลยุทธท์างการตลาดของเครื่องประดบัความเชื่อ หรือกลยทุธท์างดา้น
ผลิตภณัฑน์ั้น นิยมใชค้วามเชื่อทางดา้นอัญมณี พลอยสี หรือจ านวนอัญมณี ท่ีตรงกับตามความ
เชื่อหลักสากล หรือตามความเชื่อทางศาสนา หรือตามความเชื่อตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้นการน าเลขศาสตรไ์ทย เลขมงคล มาเป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ
เครื่องประดับ สามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การขายทางด้านผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มของ
ตลาดเครื่องประดับความเชื่อ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการสรา้งสินค้าใหเ้ป็นเอกลักษณ์ เป็น
สินคา้ Unique ท่ีสามารถสรา้งเรื่องราว สรา้งการรบัรู ้พรอ้มกับความหมายอันเป็นสิริมงคลตาม
หลักเลขศาสตร ์พรอ้มหันมาสู่รูปแบบออนไลนม์าขึน้เปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ผ่านส่ือโซเชียลต่างๆ ทกุรูปแบบ ทกุช่องทางท่ีสามารถติดต่อส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
 

5.2. อภิปรายผล 
ผูว้ิจยัด าเนินการอภิปรายผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค ์แบ่งไดด้งันี ้
5.2.1. อภิปรายผลทางด้านการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับมงคลตามหลัก

เลขศาสตรไ์ทย 
ในกระบวนการออกแบบเครื่องประดบันัน้ ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการออกแบบเครื่องประดบั

ด้วย โป รแกรมคอมพิ ว เตอร์ (CAD : Computer Aided Design) คือ  โป รแกรมออกแบบ 
JewelCAD เป็นโปรแกรมท่ีใช้ออกแบบเครื่องประดับโดยเฉพาะ นิยมกันอย่างแพร่หลายใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบแบบ  3 มิติ ท่ีสามารถ
ออกแบบเครื่องประดับท่ีมีคุณภาพ มีความซบัซอ้น มีความสมมาตร และสามารถน าเสนอเพื่อใช้
ในการส่ือสารได้ทันที (Hohkraut Uros, 2010) พบว่าสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรรณรตัน์ ตั้ง
เจริญ (2544) ท่ีใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิกสน์ ามาบูรณาการรูปแบบเครื่องประดบัใหม้ีความ
หลากหลาย มีประสิทธิภาพสูง สรา้งงานออกแบบเครื่องประดบัออกมาไดอ้ย่างดี และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สมลกัษณ ์วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคนอื่น ๆ (2559) สามารถสรา้งงานโมเดล
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ออกมาได้หลายหลายชิน้ในคราวเดียวกัน โดยควบคุมรูปร่าง รูปทรงให้เหมือนเดิม เป็นการลด
เวลาในการออกแบบและในกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับการออกแบบดว้ยมือ หรือแบบวาด ใน
การออกแบบรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย ท่ีได้จากสัญศาสตร ์มาเพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการ
ออกแบบเชิงสรา้งสรรค ์โดยการดึงจดุเด่นของรูปรา่งรูปทรง ลดทอนรายละเอียด หาอตัลกัษณข์อง
สัญลักษณ์นั้น มาออกแบบให้สอดคล้องกับเพชร พลอย เพื่อเป็นการสรา้งสรรค์และพัฒนา
เครื่องประดับ พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล พจนาพิมล (2019) ด้วยกระบวนการ
ออกแบบพัฒนาดา้นรูปร่างเครื่องประดับ น ามาออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย 

จากการแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย ได้มาซึ่งขอ้มูลในการน า
ตวัเลขมงคล หรือวิธีการเลือกตัวเลขมงคลมาใชใ้นการออกแบบเครื่องประดับมงคลตามหลกัเลข
ศาสตรไ์ทย โดยตวัเลขมงคลส่วนใหญ่ขึน้อยู่กบัลักษณะการตีความหมายของตวัเลข การจบัคู่ของ
ตวัเลข หรือผลรวมของตวัเลข น ามาซึ่งความหมายอนัเป็นมงคลตามนิยามท่ีใหไ้วใ้นต ารา “หนงัสือ
โหราศาสตรพ์ืน้ฐาน (มหัศจรรยแ์ห่งตัวเลข)” ของ อาจารย์พลูหลวง (2516) ซึ่งการเลือกใช้เลข
มงคลของผู้เชี่ยวชาญต้องมีพื ้นฐาน หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย ดวงดาว เพื่อ
ตีความหมาย และสามารถพยากรณ์ผลกระทบจากการน าตัวเลขมงคลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ส าหรบับุคคลนั้นได ้การไดม้าของตวัเลขมงคลส่วนใหญ่ ผูเ้ชี่ยวชาญไดแ้นะน าตัวเลขมงคล คู่เลข
มงคล หรือชุดเลขมงคล พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย ส าเนียงงาม (2545) และ
บทความของ จักรกฤษ แร่ทอง (2554) ท่ีไดแ้นะน าตัวเลขมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยในทางท่ีดี 
ควรแก่การน าไปใชม้ากท่ีสดุ ความหมายของตวัเลขมงคลสามารถแบ่งแยกความเป็นสิริมงคลตาม
ความตอ้งการของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซึ่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ถวัล
รตัน ์กัลชาญกิจ และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2559) ไดแ้ก่ ด้านความส าเร็จ ด้านการงาน ดา้นการเงิน 
และดา้นความรกั ท่ีตรงกบัความสมัพนัธข์องบุคลิกภาพ ความเชื่อ และพฤติกรรมการเลือกซือ้ของ
ผูบ้ริโภค 

ทางดา้นสญัศาสตรส่์วนใหญ่เป็นสัญลักษณ ์ส่ิงของ หรือตวัแทนท่ีใชส่ื้อความหมาย 
ท่ีมีนยัยะความเป็นสิริมงคล ดงัแนวคิดของ เถกิง พฒัโนภาษ (2551) และรูปแบบของสญัศาสตรท่ี์
ได้ เป็นประเภทสัญลักษณ์เชิงสุนทรียภาพ นิธี ศิริพัฒน์ (2553) โดยสามารถจัดหมวดหมู่ข้อมูล
ของสัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือความหมาย ไดแ้ก่ ใชส้ตัว ์ใชธ้รรมชาติ ใชส่ิ้งของต่างๆ ใชค้วามเชื่อ 
ใชค่้านิยม และใชอ้กัษรศักด์ิสิทธิ์ในการส่ือความหมาย ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่วนหน่ึงใน
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การออกแบบเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ใหม้ีความเป็นสิริมงคลตามนัยยะ 
หรือความหมายของสญัศาสตรน์ัน้ดว้ย 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการออกแบบเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย พบว่า
แบบท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือแบบเครื่องประดับแหวนมงคลด้านความส าเร็จ แบบท่ี 3 
(แหวนมงคลพลัง 9) ได้รบัความพึงพอใจถึงรอ้ยละ 42.30 ท่ีแสดงรายละเอียดด้านเนือ้หาของ
แหวนไดช้ัดเจน มีความเป็นสิริมงคลทางเลขศาสตรท่ี์ชัดเจน ภายใตค้วามเชื่อตามคตินิยมของคน
ไทย ท่ีชื่นชอบเลขศาสตรท่ี์ตรงกบัค าพอ้งเสียง เช่น 9 ตรงกับ กา้วหนา้ ซึ่งเป็นกลุ่มเลขน าโชคของ
ชาวไทย พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ  ปราณเวท (2554) และมีความหมายทางสัญลักษณ์ท่ี
เป็นสิริมงคลส่ือออกมาให้รบัรูไ้ด้อย่างเข้าใจ ซึ่งข้อมูลของแหวนมงคลสามารถน ามาสรา้งวาท
กรรมส่ือใหก้ับกลยทุธ์การตลาดทางดา้นข่าวสาร การประชาสมัพันธ ์การโปรโมทให้เห็นว่าการใช้
ตัวเลขมงคลมีอ านาจในการก าหนดความเป็นไปในชีวิต มีความเป็นสิริมงคลต่อผู้สวมใส่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภพ สวัสดี (2561) ท่ีใช้กลวิธีของภาษาในการส่ือความหมาย และยัง
พบว่าสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ส่วนหน่ึงของ คุณแกว้ นพเกา้ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเลขศาสตร)์ ท่ี
กล่าวว่า “การท าใหป้ระชาชนทั่วไปรูจ้กัเครื่องประดับแหวนมงคลตามเลขศาสตรน์ั้น มันขึน้อยู่กับ 
content ในการน าเสนอ การสรา้ง story ใหก้บัมนั  

ผลการประเมินเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย พบว่าแหวนมงคล
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกัแบบท่ี 2 ไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มเป้าหมายว่า เหมาะสม
กบัปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมากท่ีสุด เน่ืองจากไดผ้ลประเมินในดา้นผลิตภัณฑท่ี์สวยงาม มี
ขนาดเหมาะสม สวมใส่ไดทุ้กวัน ดา้นราคาท่ีเหมาะสมแก่การเลือกซือ้ ดา้นช่องทางการตลาดคือ
เหมาะแก่การเลือกซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านข่าวสารเหมาะแก่การน าเสนอ ท าส่ือโฆษณา 
น ามาโปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ดดี้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ กลบัวงศ ์(2561) ท่ีพบว่า
ส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่านส่ือ
ออนไลน ์ 

จากภาพเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยดา้นความส าเร็จแบบท่ี 3 
และด้านความรกัแบบท่ี 2 พบว่าแนวคิดการออกแบบของแหวนมงคลทั้ง 2 แบบนี ้ผู้วิจัยได้น า
ความเชื่อพืน้ฐานของสังคมไทย ค่านิยม ความเชื่อทางศาสนาพุทธ มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ ซึ่งส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคหญิงขาวไทย เห็นได้ว่าลักษณะของ
ประชากรศาสตร ์ปัจจยัทางศาสนา มีผลต่อความเชื่อ ความศรทัธา ท่ีแสดงออกมาผ่านพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้เครื่องประดบัมงคล 
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ด้านราคาของเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีได้คือราคาท่ี
เหมาะสมตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ทองเครื่องประดับ (9K) อยู่ในช่วง 11,100-
18,000 บาท พบว่าสอดคล้องกับความคิดเห็นของอาสาสมัคร  A ท่ียอมรับในราคาของ
เครื่องประดับมงคลประเภททองค าท่ีสามารถตัดสินใจเลือกซือ้ได้ และราคาของงานเงินแท้ อยู่
ในช่วง 1,490-1,890 บาท พบว่าสอดคลอ้งกับความคิดเห็นของอาสาสมคัรทัง้หมด 16 ท่าน (รอ้ย
ละ 76.19) ท่ียอมรบัในราคาของเครื่องประดบัมงคลท่ีสามารถตดัสินใจเลือกซือ้ได ้

จากผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทยท่ี
ได ้ผูว้ิจยัใหค้วามส าคัญกับการออกแบบในการขบัเคล่ือนธุรกิจ โดยการสรา้งความน่าสนใจใหก้ับ
ชิน้งาน สรา้งเร่ืองราว สรา้งคณุค่า คุณประโยชนใ์หก้บัผลิตภณัฑ ์เพื่อใชใ้นการก าหนดเป็นกลยทุธ์
หลกัท่ีส าคญัของธุรกิจในลกัษณะของการออกแบบเพื่อรูปลกัษณส์ าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณยศ เพิ่มบุญ และ ไตรรัตน์ สิทธิทูล 
(2559) และยังพบว่าสอดคลองกับบทสัมภาษณ์ของคุณกนกวรรณ โอภาสสถาวร และคุณพชร
พรรณ ลีฬหร์ตันรกัษ์ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการออกแบบเครื่องประดบัเป็นส าคญัในการด าเนินธุรกิจ
ของทางบริษัท 
 

5.2.2. อภิปรายผลด้านการออกแบบแผนธุรกิจเคร่ืองประดับมงคลตามหลักเลข
ศาสตรไ์ทย 

ผู้วิจัยได้คัดเลือกเลือกกลุ่มประชากรท่ีต้องการศึกษาจาก วัย ไลฟ์สไตล์ และ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเครื่องประดับตามเจนเนอรเ์รชั่นท่ี ศูนยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) 
(2562) และ ศูนย์ข้อมูลอัญมณี และเครื่องประดับ  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องคก์รมหาชน) (2558) ไดว้ิเคราะหช์่วงอายุของกลุ่มประชากรไทย และ
ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องประดับในแต่ละเจนเนอรเ์รชั่น รสนิยมในการเลือกซื ้อ
เครื่องประดับ รูปแบบดีไซน ์คุณภาพของอัญมณี วัสดุท่ีใช ้และระดับราคาของเครื่องประดับ ซึ่ง
ผูว้ิจัยไดค้ัดเลือกกลุ่มประชากรท่ีท าการศึกษา คือ ช่วงวัยท างานท่ีมีหนา้ท่ีการงานมั่นคง มีฐานะ
ทางสังคม (Generation-X) หรือช่วงอายุ 41-55 ปี และช่วงวัยท างานตอนตน้ ท่ีก าลังสรา้งความ
มั่นคง สรา้งฐานะทางสังคม (Generation-Y) หรือช่วงอายุ 23-40 ปี โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งช่วงอายุใน
การศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงช่วงวยัในการเลือกซือ้เครื่องประดบังมงคลมากขึน้ แบ่งไดด้งันี  ้

1. อายอุยู่ในช่วง 23-28 ปี คือช่วง Generation-Y ช่วงตน้ 
2. อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี คือช่วง Generation-Y ช่วงกลาง 
3. อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี คือช่วง Generation-Y ช่วงปลาย 
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4. อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี คือช่วง Generation-X ช่วงตน้ 
5. อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี คือช่วง Generation-X ช่วงกลาง 
6. อายอุยู่ในช่วง 51-55 ปี คือช่วง Generation-X ช่วงปลาย 

จากการส ารวจและศึกษาประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวของกบัเลขศาสตร ์
ขอ้มูลท่ีไดเ้กี่ยวกบัประชากรศาสตร ์ช่วงอายุท่ีความสนใจมากท่ีสุด คือช่วงอายุ 29-34 ปี ถึงรอ้ย
ละ 33.33 (Generation Y ช่วงกลาง) รองมาคือช่วงอายุ 35-40 ปี รอ้ยละ 19.04 (Generation Y 
ช่วงตน้) และ ช่วงอาย ุ46-50 ปี รอ้ยละ 19.04 (Generation X ช่วงกลาง) 

พบว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปารณีย ์พึ่งวิชา (2562) ท่ี
ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซือ้เครื่องประดับผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มกระเป๋าหนักจ่ายได้ถ้าชอบ ช่วงอายุ 35-45 ปี 
(กลุ่มเป้าหมายรอง) และกลุ่มวัยละอ้อน ช่วงอายุ 25-34 ปี (กลุ่มเป้าหมายหลัก) นั้นตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายรองของแผนธุรกิจเครื่องประดบัมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จากลักษณะของช่วงอายุท่ีได้แสดงให้เห็นว่า ประชากรหญิงในช่วงอายุ 29-40 ปี 
หรือ Generation-Y ช่วงกลางและปลาย มีลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีความต้องการ
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน การเงิน สรา้งรายได้สรา้งฐานะทางสังคม หรือเพื่อสรา้ง
ครอบครวั สรา้งความสัมพนัธ์กันในครอบครวัใหร้าบรื่น ความรกัท่ีมั่นคงยาวนาน ลดการทะเลาะ
วิวาทภายในครอบครบั ซึ่งมีผลต่อการเลือกซือ้เครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย แบบ
เจาะจงความส าเร็จในแต่ละดา้นให้เกิดเป็นสิริมงคลต่อผูส้วมใส่ชัดเจนขึน้ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม
ประชากรในช่วงอายุนีเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการวางแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคให้ไดม้ากท่ีสุด ส่วนประชากรหญิงท่ีให้ความสนใจรองลงมา คือช่วง
อาย ุ46-50 ปี  หรือ Generation-X ช่วงกลาง ซึ่งเป็นช่วงอายท่ีุถือว่ามีการสรา้งเนือ้สรา้งตวั สรา้งค
รวบครวั มีฐานะทางสังคมบา้งแลว้ รวมทัง้เป็นวยัท างานท่ีถือว่าประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการ
งาน การเงิน และความรกั จึงเป็นช่วงอายุท่ีมีลักษณะพฤติกรรมการเลือกซือ้เครื่องประดับมงคล
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ท่ีแสดงถึงความส าเร็จในทกุๆดา้น เนน้ความมั่นคง ไม่เนน้เฉพาะเจาะจง
ในแต่ละดา้น และเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรบักลยุทธด์า้นผลิตภณัฑใ์นการเลือกใชว้สัดุในการผลิต
เครื่องประดับท่ีมูลค่าสูง เช่น ทองค า ทองค าขาว แพลตตินัม ในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ในลักษณะการขายแบบสั่งผลิตโดยเฉพาะ หรือ Made to orders 
ส าหรบักลุ่มเป้าหมายรองกลุ่มนี ้
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แผนธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทยท่ีได้นั้น ประกอบไปด้วย  2 
ส่วนคือ 

1. แผนธุรกิจในรูปแบบ Business model canvas (ตามตารางท่ี 17) ซึ่งเป็น
รูปแบบแผนธุรกิจท่ีนิยมวิเคราะห์กันอย่างแพร่หลาย ณ ปัจจุบัน เหมาะส าหรบัผู้ประกอบการ
ธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบัขนาดกลางและขนาดย่อม 

2. กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ พบว่ากลยุทธ์ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 8P 
ดา้นพลังในธุรกิจ (Power) เป็นกลยทุธห์ลักท่ีส าคญัต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยการสรา้งพนัธมิตรคู่คา้
กับผู้มีอิทธิพล ดารานักแสดง บล็อกเกอร ์เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซือ้ พบว่าสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปารณีย ์พึ่งวิชา (2562) และ เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย ์(2556) ท่ีใชว้ิธีการส่ือสาร
สรา้งแรงจงูใจในสินคา้จากบุคคลผูท่ี้มีชื่อเสียงในการน าเสนอสินคา้ และพบว่ากลยุทธ ์PRIME-A 
(กลยทุธท์างการตลาดส าหรบัผูค้า้ปลีกอญัมณีและเครื่องประดบัท่ีใชส้ าหรบักลุ่มผูบ้ริโภคชาวไทย) 
ด้านส้านค้ายอดเยี่ยม และราคาท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อผู้บริโภคหญิงชาวไทยมากท่ีสุด ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพล อานุภาพ และ วิลัดดา เตชะเวช (2558)  ท่ีบอกว่ากลยุทธ์
การตลาดของชาวไทย ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และบรรยากาศทาง
กายภาพ อยู่ในระดบัมาก  

ดงันั้นการฟ้ืนฟูธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จากการคาดการณ์สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปี 2563 ของ ฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค (2563) ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย
เจา้หนา้ท่ี เสาวณี จนัทะพงษ์ และ ทศพล ตอ้งทุย้ (2563) คาดว่าเศรษฐกิจและสงัคมไทยจะฟ้ืนตัว

แบบ ✓-Shape คือ เศรษฐกิจไถลลงเร็วและค่อยฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ ตามทิศทางการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจโลก แต่จากความไม่แน่นอนของการระบาดท าใหภ้าครฐักลับมาใชม้าตรการล๊อกดาวน์ 
ควบคุมบางพื ้นท่ี ท าให้สภาพเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในแต่ละพื ้นท่ีมีการชะลอตัว ด่ิงลง ซึ่งตัวแปร
ส าคัญท่ีท าให้เห็นการฟ้ืนตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมไทยอาจมีการฟ้ืนฟูเข้าสู่รูปแบบ  W-
Shape ได้ ถึงแม้สถานการณ์มีแนวโน้มในทางท่ีดีขึน้ มีวัคซีนป้องกันเพิ่มมากขึน้ แต่การแพร่
ระบาด การกลายพันธุ์ของเชือ้ไวรสั ก็เพิ่มความรุนแรงมากขึน้เป็นระรอก ส่งผลท าให้ภาครัฐมี
มาตรการ แผนการรบัมือกบัการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสั เพื่อประครองสภาพเศรษฐกิจให้
มีการขับเคล่ือน ไม่หยุดน่ิง ประคับประครองธุรกิจกิจการต่าง ผยุงการจา้งงาน โดยมีนโยบายใน
การสนับสนุนใหก้ับผูป้ระกอบการ มุ่งเนน้ใหส้ถาบันทางดา้นการเงินเพิ่มสภาพคล่องใหก้ับธุรกิจ 
ดว้ยมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ (สินเชื่อฟ้ืนฟู) หรือ มาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัยช์  าระหนี ้
(โครงการพกัทรพัย ์พกัหนี)้ เพื่อลดภาระหนี ้และเพิ่มโอกาสใหผู้ป้ระกอบกิจการไม่ถกูารบงัคบัขาย
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ทรพัย ์และกลบัมาสรา้งงาน สรา้งรายไดอ้ีกครัง้เมื่อสถานการณค์ล่ีคลาย มาตรการการฟ้ืนฟูท่ีทาง
ภาครฐัร่วมกับภาคเอกชนไดค้ านึงถึงผลประโยชนส์ูงสุดต่อผูป้ระกอบการ ดังนั้นผูป้ระกอบการท่ี
สามารถด าเนินงาน หรือปรบัตวั ปรบัโครงสรา้งของธุรกิจใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภคท่ี
เปลี่ยนไป ลักษณะของตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงตอ้งปรบัเปลี่ยน
แผนธุรกิจ กลยทุธใ์นการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้สถานการณท่ี์เกิดขึน้ 

จากภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย และแผน
ธุรกิจเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ท่ีได้จากการส ารวจประชากรหญิงท่ีอุปโภค
ผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัเลขศาสตร ์พบว่า ผูบ้ริโภคหญิงใหค้วามสนใจในเครื่องประดับแหวนมงคลตาม
หลักเลขศาสตรไ์ทย ถึงรอ้ยละ 90.47 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบแผนธุรกิจท่ีตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มประชากรกลุ่ม นี้ เพื่ อน าไปเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจอัญมณี และ
เครื่องประดบั ท่ีก าลงัเผชิญปัญหาอย่างหนกัในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรน่า หรือ
โควิด 19 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2562 จนมาถึงปัจจบุัน โดยค านึงถึงผูบ้ริโภคท่ีมองเห็นความคุม้ค่าของเงิน
ท่ีจ่ายไป ใหส้ามารถตอบสนองได้หลายหลายวัตถุประสงค์ เพื่อการลงทุน เพื่อการสะสม มรดก 
หรือแมน้ ามาตกแต่งสวมใส่ ดว้ยกลยุทธ์ทางดา้นผลิตภัณฑ ์และราคาท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวิจยัในครัง้ถดัไป 

5.3.1. ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ก าหนดของเขตด้านเนื้อหา คือ ประเภทของ
เครื่องประดับแหวน ดังนั้น ควรมีการศึกษาและออกแบบเครื่องประดับมงคลตามหลักเลขศาสตร์
ไทย ประเภทอื่นๆ เช่น จีส้รอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มือ ต่างห ูก าไล เป็นตน้ 

5.3.2. ขอบเขตด้านเนื้อหาทางด้านเลขศาสตรไ์ทย ดังนั้น ควรมีการศึกษาข้อมูล
ทางด้านเลขศาสตรใ์ห้มีความหลายหลายมากขึน้ สากลมากขึน้ ตามพืน้ฐานความเชื่อในแต่ละ
ประเทศ แต่ละภูมิภาค หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นฐานแต่ละพืน้ท่ี เช่น เลขศาสตรจ์ีน 
เลขศาสตรอ์ินเดีย เลขศาสตรฮ์ิบรู เลขศาสตรช์าวตะวนัตก เป็นตน้ 

5.3.3. ขอบเขตทางดา้นประชากร ผูว้ิจัยไดก้ าหนดประชากรท่ีท าการศึกษาทางดา้น
การตลาด จากประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเลขศาสตร ์ดังนั้น ควรมีการศึกษากับ
ประชากรชายท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเลขศาสตรด์้วย ท่ีสอดคล้องกับธุรกิจอัญมณีและ
เครื่องประดบั 
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ภาคผนวก ก. 
แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถปุระสงคข์องงานวิจัยการ

ออกแบบและพัฒนาเครือ่งประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
และผลการตรวจสอบ 
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แบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
เร่ือง การหาดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของ

ขอ้ค าตามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคล
ตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 
 
ค าอธิบาย 

ขอให้ท่านผูเ้ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นของท่านในการตรวจสอบข้อค าถาม  ส าหรับ
กลุ่มประชากรท่ีท าการเก็บขอ้มลู โดยแบ่งดงันี ้

1. แบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
2. แบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรท่ีประกอบธุรกิจอญัมณีเครื่องประดบั 
3. แบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถามส าหรบักลุ่มประชากรหญิงท่ีอปุโภคผลิตภณัฑท่ี์

เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์

โดยใส่เครื่องหมาย (✓) ในช่องความสอดคลอ้ง (congruence) หลังขอ้ค าถาม โดยมี
ความหมายของคะแนนดงันี ้ 

คะแนนความ
สอดคล้อง 

หมายถึง 

+1 
ค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาในขอ้ค าถามกบั
วตัถปุระสงคแ์ละตวัแปรท่ีตัง้ไว ้

0 
ไม่แน่ใจว่าค าถามนัน้มีความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาในขอ้ค าถาม
กบัวตัถปุระสงคแ์ละตวัแปรท่ีตัง้ไว ้

-1 
ค าถามนัน้ไม่มีความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาในขอ้ค าถามกบั
วตัถปุระสงคแ์ละตวัแปรท่ีตัง้ไว ้
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ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้
ส าหรบัแบบแบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา     
2.อาชีพหลกั หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ      

ความเชื่อ
ดา้นเลข
ศาสตร ์

3.คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์     
4.ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรูเ้ลขศาสตร ์     
5.ท าไมถึงเรียนรูเ้ลขศาสตร ์และศาสตรใ์นการพยากรณ์
อื่นๆ 

    

6.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ 
วิธีการใชค้ือ 

    

7.คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการน าเลขศาสตรไ์ป
ใชก้บัเร่ืองใด ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

    

8.คณุคิดว่าเลขมงคลใด เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต การงาน การเงิน และความรกั 

    

การตลาด
ความเชื่อ 

9.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความเชื่อ วตัถมุงคล 
เครื่องราง และธุรกิจเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์ณ ปัจจุบนั 

    

10.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รค
ระบาด โควิด-19 

    

11.คิดอย่างไรกบัธุรกิจความเชื่อเกี่ยวกบัเครื่องประดบั
มงคล 

    

12.คิดอย่างไรกบัเครื่องประดบัมงคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเลข
ศาสตร ์รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร 

    

13.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกัเลขศาสตร ์ออกสู่
ทอ้งตลาด คณุคิดเห็นอย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ 
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ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้
ส าหรบัแบบแบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอญัมณีเครื่องประดบั 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา     
2. ต าแหน่งอาชีพ หนา้ที่ หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ     
3.ที่มาของธุรกิจ     
4.ธุรกิจของท่านจ าหน่ายอะไรบา้ง     

การตลาด
ธุรกิจ
เครื่อง 
ประดบั 

5.คิดอย่างไรกบัธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั ณ 
ปัจจุบนั 

    

6. แนวโนม้ของตลาดธุรกิจเครื่องประดับหลงัสถานการ์
โรคระบาด โควิด-19 

    

7. กลยทุธ ์การตลาด ก่อนและหลงัสถานการณโ์รคระบาด
โควิด-19 เป็นอย่างไร 

    

8. แนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเครื่องประดบัหลงั
สถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 

    

การตลาด
ความเชื่อ 

9.คณุคิดว่ามีความเชื่ออะไรบา้ง ที่มีอิทธิผลต่อสงัคมไทย 
ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

    

10.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความเชื่อ วตัถมุงคล 
เครื่องราง ณ ปัจจุบนั  

    

11.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รค
ระบาด โควิด-19 

    

12.ส่ิงของ หรอืความเชื่ออะไร เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการ
ประสบความส าเร็จในชีวิต การงาน การเงิน และความรกั 

    

13.คิดเห็นอย่างไรกบัความเชื่อเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์เลข
มงคล และธุรกิจ ณ ปัจจุบนัที่น าความเชื่อทางเลขศาสตร์
มาใช ้

    

14.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ 
วิธีการใชค้ือ 

    

15.คิดอย่างไรกบัเครื่องประดบัมงคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเลข
ศาสตร ์รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร 

    

16.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกัเลขศาสตร ์ออกสู่
ทอ้งตลาด คณุคิดเห็นอย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ 
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ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้
ส าหรับแบบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามส าหรับส าหรับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภค
ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์

ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

แบบสัมภาษณ ์
ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา     
2.อาชีพ หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ     
3.เบอรต์ิดต่อ e-mail     

ความเชื่อ
ดา้นเลข
ศาสตร ์

4.คณุมีความเชื่อในเร่ืองใดบา้ง และคณุรูจ้กัความเชื่อทาง
เลขศาสตรไ์ดอ้ย่างไร 

    

5.คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลข
ศาสตร ์

    

6.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ 
วิธีการใชค้ือ 

    

7.คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการน าเลขศาสตรไ์ป
ใชก้บัเร่ืองใด ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

    

8.ถา้คณุจะเลือกใชเ้ลขมงคล คณุจะเลือกใชก้บัเร่ืองอะไร 
ความส าเร็จในชีวิต การงาน การเงิน และความรกั 

    

9.คณุคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์ที่มีอิทธิผลต่อสงัคมไทย
อะไรบา้ง ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

    

10.คิดเห็นอย่างไรกบัความเชื่อเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์เลข
มงคล และธุรกิจ ณ ปัจจุบนัที่น าความเชื่อทางเลขศาสตร์
มาใช ้

    

11.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความเชื่อ วตัถมุงคล 
เครื่องราง ณ ปัจจุบนั 

    

12.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รค
ระบาด โควิด-19 คิดว่าจะเป็นอย่างไร 

    

การตลาด
ธุรกิจ
เครื่อง 
ประดบั
มงคล 

13.คณุมีเครื่องประดบัมงคลเป็นประเภทไหน (แหวน จี ้
สรอ้ย ก าไล ต่างห ูเข็มกลดั ตลบัพก) จ านวนกี่ชิน้ 

    

14.สวมใส่บ่อยครัง้แค่ไหน     
15.เครื่องประดบัมงคลที่คณุสวมใส่ ท ามาจากวสัดอุะไร 
มีสีสนัอย่างไร ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร 
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

16.คณุคิดว่ามีรูปแบบ หรือสญัลกัษณท์ี่คณุเชื่อมี
อะไรบา้งที่ส่ือถึงความเป็นมงคล เกี่ยวกบัความส าเร็จ 
การงาน การเงิน ความรกั 

    

17.คณุคิดว่าความเป็นสิริมงคลของเครื่องประดบัมงคล
มาจากอะไร 

    

18.คณุคิดว่าราคาของเครื่องประดบัมงคล ควรอยู่ที่
เท่าไหร่ 

    

19.เหตผุลอะไรที่คณุเลือกซือ้เครื่องประดบัมงคล     
20.คณุคิดว่าเครื่องประดบัมงคลสามารถหาซือ้ไดท้ี่ไหน 
หรือช่องทางอะไรบา้ง 

    

21.หนา้รา้นหรือออนไลน ์ส่งผลต่อการเลือกซือ้
เครื่องประดบัมงคลหรือไม่ อย่างไi 

    

22.ชอ่งทางการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่คณุรูจ้กั แลว้เลือก
ซือ้คือ 

    

23.ใครเป็นผูมี้อิทธิผลต่อการตัดสินใจซือ้เครื่องประดบั
มงคล พนกังานขายมีส่วนหรือไม่ 

    

24.บรรจุภณัฑท์ี่ผลต่อเครื่องประดบัมงคลหรือไม่ ควรเป็น
แบบใด 

    

25.คณุคิดว่าควรมีช่องทางในการในการรบัข่าวสาร
เกี่ยวกบัเครื่องประดบัมงคลหรือไม่ 

    

26.ถา้มีเครื่องประดบัมงคลที่เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์
รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร 

    

27.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกัเลขศาสตร ์ออกสู่
ทอ้งตลาด คณุคิดเห็นอย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ 

    

แบบประเมิน 
ส่วนผสม
ทาง
การตลาด 

1.แหวนมีรูปแบบที่สวยงามทนัสมยัเป็นที่สะดุดตา     
2.สญัลกัษณบ่์งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจน
ที่สดุ 

    

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั     
4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม     
5.แหวนมีจ านวนอญัมณีที่เหมาะสมกับขนาด     
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความสอดคลอ้ง 

หมายเหตุ 
+1 0 -1 

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ด้
ชดัเจน 

    

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตร์
ไดช้ดัเจน 

    

8.คณุค่าที่แหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน     
9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดูีขึน้ สรา้งความ
มั่นใจขึน้ได ้

    

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั     
11.ราคาที่ประเมินเหมาะสมกับแบบแหวน     
12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้แบบออนไลน ์หรือ
มารเ์ก็ตเพลส 

    

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพ่ืออธิบายรายละเอียด     
14.รายละเอียดของแหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โป
รโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้

    

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี     

 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ..............................................................  
(...........................................................)  

        ผูท้รงคณุวฒุิ 
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ผลการทดสอบดชันีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

 
ค าอธิบาย 

ผลการรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญท่ีแสดงความคิดเห็นในแบบตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับวัตุประสงคข์องงานวิจัย จากผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบทัง้หมด  3 
ท่าน โดยค่า IOC ท่ีไดม้ีความหมายดงันี ้
 

ค่า IOC หมายถึง 
0.67 – 1.00 ขอ้ค าถามนีส้ามารถใชไ้ด ้
-0.33 – 0.33 ขอ้ค าถามนีต้อ้งแกไ้ข 
-0.67 - -1.00 ขอ้ค าถามนีไ้ม่สามารถใชไ้ด ้

 
ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้

ส าหรบัแบบแบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.อาชีพหลกั หรือส่วนที่ท่านบริหาร
จดัการ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ความเชื่อ
ดา้นเลข
ศาสตร ์

3.คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรูเ้ลข
ศาสตร ์

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

5.ท าไมถึงเรียนรูเ้ลขศาสตร ์และศาสตร์
ในการพยากรณอ์ื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไมถึง
ใชก้บัส่ิงนัน้ วิธีการใชค้ือ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7.คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการ
น าเลขศาสตรไ์ปใชก้บัเร่ืองใด ท าไมถึง
คิดเช่นนัน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8.คณุคิดว่าเลขมงคลใด เหมาะส าหรบัผู้ +1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

ที่ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต 
การงาน การเงิน และความรกั 

การตลาด
ความเชื่อ 

9.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความ
เชื่อ? วตัถมุงคล เครื่องราง และธุรกิจ
เกี่ยวกบัเลขศาสตร ์ณ ปัจจุบนั  

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงั
สถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11.คิดอย่างไรกบัธุรกิจความเชื่อเกี่ยวกบั
เครื่องประดบัมงคล 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12.คิดอย่างไรกบัเครื่องประดบัมงคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์รูปแบบควรจะ
เป็นอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

13.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกั
เลขศาสตรอ์อกสู่ทอ้งตลาด คณุคิดเห็น
อย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้  

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้

ส าหรบัแบบแบบสมัภาษณส์ าหรบักลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกิจอญัมณีเครื่องประดบั 

ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม 
ค่า
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2. ต าแหน่งทางอาชีพ หนา้ที่ หรือส่วนที่
ท่านบริหารจดัการ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

3.ที่มาของธุรกิจ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4.ธุรกิจของท่านจ าหน่ายอะไรบา้ง +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

การตลาด
ธุรกิจ
เครื่องประ
ดบั 

5.คิดอย่างไรกบัธุรกิจอญัมณีและ
เครื่องประดบั ณ ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6. แนวโนม้ของตลาดธุรกิจเครื่องประดับ
หลงัสถานการโ์รคระบาด โควิด-19 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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7. กลยทุธ ์การตลาด ก่อนและหลงั
สถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็น
อย่างไร ? 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8. แนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจ
เครื่องประดบัหลงัสถานการณโ์รค
ระบาด โควิด-19 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

การตลาด
ความเชื่อ 

9.คณุคิดว่ามีความเชื่ออะไรบา้ง ที่มีอิทธิ
ผลต่อสงัคมไทย ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความ
เชื่อ วตัถมุงคล เครื่องราง ณ ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงั
สถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 

+1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

12.ส่ิงของ หรอืความเชื่ออะไร ? เหมาะ
ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการประสบความส าเร็จใน
ชีวิต การงาน การเงิน และความรกั 

+1 0 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

13.คิดเห็นอย่างไรกบัความเชื่อเกี่ยวกบั
เลขศาสตร ์เลขมงคล และธุรกิจ ณ 
ปัจจุบนัที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์า
ใช ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

14.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไม
ถึงใชก้บัส่ิงนัน้ วิธีการใชค้ือ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

15.คิดอย่างไรกบัเครื่องประดบัมงคลที่
เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์รูปแบบควรจะ
เป็นอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกั
เลขศาสตร ์ออกสู่ทอ้งตลาด คณุคิดเห็น
อย่างไร ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้  

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
ตารางการหาดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามตามวัตถุประสงค์และตัวแปรท่ีตั้งไว ้

ส าหรับแบบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามส าหรับส าหรับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภค
ผลิตภณัฑท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

แบบสัมภาษณ ์
ขอ้มลู
ประชากร 
ศาสตร ์

1.ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2.อาชีพ หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3.เบอรต์ิดต่อ e-mail +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

ความเชื่อ
ดา้นเลข
ศาสตร ์

4.คณุมีความเชื่อในเร่ืองใดบา้ง และคณุ
รูจ้กัความเชื่อทางเลขศาสตรไ์ดอ้ย่างไร 

0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

5.คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์ท าไมถึง
เชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

6.คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ท าไมถึง
ใชก้บัส่ิงนัน้ วิธีการใชค้ือ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

7.คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการ
น าเลขศาสตรไ์ปใชก้บัเร่ืองใด ท าไมถึง
คิดเช่นนัน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

8.ถา้คณุจะเลือกใชเ้ลขมงคล คณุจะ
เลือกใชก้บัเร่ืองอะไรความส าเร็จในชีวิต 
การงาน การเงิน และความรกั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

9.คณุคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์ที่มีอิทธิ
ผลต่อสงัคมไทยอะไรบา้ง ท าไมถึงคิด
เช่นนัน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10.คิดเห็นอย่างไรกบัความเชื่อเกี่ยวกบั
เลขศาสตร ์เลขมงคล และธุรกิจ ณ 
ปัจจุบนัที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์า
ใช ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

11.คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความ
เชื่อ วตัถมุงคล เครื่องราง ณ ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

12.แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงั
สถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 คิดว่า
จะเป็นอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

การตลาด
ธุรกิจ
เครื่องประ

13.คณุมีเครื่องประดบัมงคลเป็นประเภท
ไหน (แหวน จี ้สรอ้ย ก าไล ต่างห ูเข็ม
กลดั ตลบัพก) จ านวนกี่ชิน้  

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

ดบัมงคล 14.สวมใส่บ่อยครัง้แค่ไหน  0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้
15.เครื่องประดบัมงคลที่คณุสวมใส่ ท า
มาจากวสัดอุะไร มีสีสนัอย่างไร ดีไซน์
ควรเป็นอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

16.คณุคิดว่ามีรูปแบบ หรือสญัลกัษณท์ี่
คณุเชื่อมีอะไรบา้งที่ส่ือถึงความเป็น
มงคล เกี่ยวกบัความส าเร็จ การงาน 
การเงิน ความรกั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

17.คณุคิดว่าความเป็นสิริมงคลของ
เครื่องประดบัมงคลมาจากอะไร 

0 +1 +1 2 0.67 ใชไ้ด ้

18.คณุคิดว่าราคาของเครื่องประดบั
มงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

19.เหตผุลอะไรที่คณุเลือกซือ้
เครื่องประดบัมงคล 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

20.คณุคิดว่าเครื่องประดบัมงคล
สามารถหาซือ้ไดท้ี่ไหน หรือช่องทาง
อะไรบา้ง 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

21.หนา้รา้นหรือออนไลน ์ส่งผลต่อการ
เลือกซือ้เครื่องประดบัมงคลหรือไม่ 
อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

22.ชอ่งทางการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่
คณุรูจ้กั แลว้เลือกซือ้คือ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

23.ใครเป็นผูมี้อิทธิผลต่อการตัดสินใจซือ้
เครื่องประดบัมงคล พนกังานขายมีส่วน
หรือไม่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

24.บรรจุภณัฑท์ี่ผลต่อเครื่องประดบั
มงคลหรือไม่ ควรเป็นแบบใด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

25.คณุคิดว่าควรมีช่องทางในการในการ
รบัข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องประดบัมงคล
หรือไม่ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

26.ถา้มีเครื่องประดบัมงคลที่เกี่ยวขอ้ง
กบัเลขศาสตร ์รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

27.ถา้มีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลกั
เลขศาสตรอ์อกสู่ทอ้งตลาด คณุคิดเห็น
อย่างไรท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

แบบประเมิน 
ส่วนผสม
ทาง
การตลาด 

1.แหวนมีรูปแบบที่สวยงาม ทนัสมยั เป็น
ที่สะดดุตา 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 2.สญัลกัษณบ่์งบอกถึงความเป็นมงคล
เฉพาะดา้นชดัเจนที่สดุ 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุ
วนั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
 5.แหวนมีจ านวนอญัมณีที่เหมาะสมกับ

ขนาด 
+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคล
ของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความ
มงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 8.คณุค่าที่แหวนมอบใหบ้อกรายละเอียด
ชดัเจน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดูี
ขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็น
ของขวญั 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 11.ราคาที่ประเมินเหมาะสมกับแบบ
แหวน 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้
แบบออนไลน ์หรือมารเ์ก็ตเพลส 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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ตัวแปร ข้อค าถาม 
ความของ
ผู้เช่ียวชาญ รวม 

ค่า 
IOC 

สรุปผล 
1 2 3 

 13.แหวนตอ้งการพนกังานเพ่ืออธิบาย
รายละเอียด 

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 14.รายละเอียดของแหวนสามารถท า
เป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้

+1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี +1 +1 +1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
ผลการทดสอบดัชนีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามทัง้หมด คือ ใชไ้ด ้ตามความคิดเห็น

ของผูเ้ชี่ยวชาญ (ไม่มีการแกไ้ขประเด็นค าถามหลกัใดๆ)  
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ภาคผนวก ข. 
หนังสือเรียนเชิญและขอความอนุเคราะหผ์ู้เช่ียวชาญเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
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หนังสือเรียนเชิญและขอความอนุเคราะหผู้์เชี่ยวชาญเป็นส่วนหนึ่งของงานวจิัย 
การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 

 
ค าชีแ้จง 

หนังสือเรียนเชิญนี ้จัดท าเพื่อขอความอนุเคราะหผ์ู้เชี่ยวชาญในการประเมินตัวอย่าง
แหวนมงคล เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต ระดับปริญญาโทของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื่อการออกแบบและพฒันาเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย จึงขอ
ความร่วมมือจากผูเ้ชี่ยวชาญเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยนี ้ขอ้มูลท่ีได้จะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อ
การออกแบบแหวนมงคลตัวอย่าง และเป็นแนวทางในการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดับตาม
หลกัเลขศาสตรไ์ทย ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลับโดยใชข้อ้มูล
น าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใด และจะไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือ และเป็นส่วนหน่ึงของ
งานวิจยั โดยการตอบรบัหนงัสือฉบบันีไ้ว ้ณ โอกาสนี ้

 
 

ลงชื่อ...............................................อาจารยท่ี์ปรกึษา 
        ( ผศ. ดร. นพดล อินทรจ์นัทร ์ ) 

ลงชื่อ................................................................ผูว้ิจยั 
( นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์  ) 

 
 
 

นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ  
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 0657478956 
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ภาคผนวก ค. 
แบบสัมภาษณท่ี์ใช้ในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครือ่งประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ส าหรับกลุ่มประชากรท่ีเช่ียวชาญทางด้าน 

เลขศาสตรไ์ทย 
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แบบสัมภาษณเ์พื่อการวจิัย 
เร่ือง การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 

ส าหรับกลุ่มประชากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย 
 
ค าชีแ้จง 

แบบสัมภาษณ์นี้ จัดท าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือ สารสังคม 
หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1. เพื่อการออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย  
2. เพื่อการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จึงขอความร่วมมือจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานวิจยั ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบัโดย
ใชข้อ้มลูน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเผยแพรต่่อบุคคลอื่น หรือองคก์รอื่นใด และจะไม่
มีผลกระทบต่อผูถ้กูสมัภาษณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ไว้ ณ 
โอกาสนี ้

แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วนหลกั ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 
นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์

นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ  
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 0657478956  
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แบบสัมภาษณส์ าหรับกลุ่มประชากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย 
 

ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
ขอ้ท่ี 1 ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา ? 
ขอ้ท่ี 2 อาชีพหลกั ? หรือส่วนท่ีท่านบริหารจดัการ ? 

 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับความเชื่อทางด้านเลขศาสตร ์

ขอ้ท่ี 1 คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์? 
ขอ้ท่ี 2 ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรูเ้ลขศาสตร ์?  
ขอ้ท่ี 3 ท าไมถึงเรียนรูเ้ลขศาสตร ์? และศาสตรใ์นการพยากรณอ์ื่นๆ ? 
ขอ้ท่ี 4 คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ? ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ ? วิธีการใชคื้อ ? 
ขอ้ท่ี 5 คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการน าเลขศาสตรไ์ปใชก้ับเร่ืองใด  ท าไมถึงคิด

เช่นนัน้ ? 
ขอ้ท่ี 6 คณุคิดว่าเลขมงคลใด เหมาะส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการประสบความส าเร็จในชีวิต ? การ

งาน ? กางเงิน ? และความรกั ? 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 

ขอ้ท่ี 1 คุณคิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ ? วัตถุมงคล เครื่องราง และธุรกิจ
เกี่ยวกบัเลขศาสตร ์ณ ปัจจบุนั ? 

ขอ้ท่ี 2 แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 
ขอ้ท่ี 3 คิดอย่างไรกบัธุรกิจความเชื่อเกี่ยวกบัเครื่องประดบัมงคล 
ขอ้ท่ี 4 คิดอย่างไรกับเครื่องประดับมงคลท่ีเกี่ยวขอ้งกับเลขศาสตร  ์? รูปแบบควรจะเป็น

อย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 5 ถ้ามีแหวนมงคลท่ีออกแบบตามหลักเลขศาสตร ์ออกสู่ท้องตลาด คุณคิดเห็น

อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ ? 
 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง. 
แบบสัมภาษณท่ี์ใช้ในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครือ่งประดับแหวน
มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ส าหรับกลุ่มประชากรท่ีประกอบอาชีพธุรกจิ 

อัญมณีและเครื่องประดับ 
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แบบสัมภาษณเ์พื่อการวจิัย 

เร่ือง การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
ส าหรับกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีเคร่ืองประดับ 

 
ค าชีแ้จง 

แบบสัมภาษณ์นี้ จัดท าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1. เพื่อการออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย  
2. เพื่อการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จึงขอความร่วมมือจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานวิจยั ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบัโดย
ใชข้อ้มลูน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเผยแพรต่่อบุคคลอื่น หรือองคก์รอื่นใด และจะไม่
มีผลกระทบต่อผูถ้กูสมัภาษณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ไว้ ณ 
โอกาสนี ้

แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วนหลกั ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์และขอ้มลูทางธุรกิจ 
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัการตลาดธุรกิจเครื่องประดบั 
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัการตลาดความเชื่อ 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 
 

นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์
นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ  
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 0657478956  
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แบบสัมภาษณส์ าหรับกลุ่มประชากรที่ประกอบอาชีพธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

 
ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
ขอ้ท่ี 1 ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา ? 
ขอ้ท่ี 2 ต าแหน่งทางอาชีพ หนา้ท่ี หรือส่วนท่ีท่านบริหารจดัการ ? 
ขอ้ท่ี 3 ท่ีมาของธุรกิจ ? 
ขอ้ท่ี 4 ธุรกิจของท่านจ าหน่ายอะไรบา้ง ? 
 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
ขอ้ท่ี 1  คิดอย่างไรกบัธุรกิจเครื่องประดบั ณ ปัจจบุนั และธุรกิจเครื่องประดบัความเชื่อ หรือ
เครื่องประดบัมงคล ? 
ขอ้ท่ี 2  แนวโนม้ของตลาดธุรกิจเครื่องประดบัหลงัสถานการโ์รคระบาดโควิด-19 
ขอ้ท่ี 3 กลยทุธ ์การตลาด ก่อนและหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 4  แนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเครื่องประดบัหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
ขอ้ท่ี 1  คณุคิดว่ามีความเชื่ออะไรบา้งท่ีมีอิทธิผลต่อสงัคมไทย ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ? 
ขอ้ท่ี 2 คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความเชือ่ วตัถมุงคล เครื่องราง ณ ปัจจบุนั ? 
ขอ้ท่ี 3  แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 
ขอ้ท่ี 4 ส่ิงของ หรือความเชือ่อะไร ? เหมาะส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการประสบความส าเร็จในชวีิต ? การ
งาน ? กางเงิน ? และความรกั ? 
ขอ้ท่ี 5 คิดเห็นอย่างไรกบัความเชือ่เกี่ยวกบัเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ ปัจจบุนัท่ีน า
ความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช ้? 
ขอ้ท่ี 6  คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ? ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ ? วิธีการใชคื้อ ? 
ขอ้ท่ี 7  คิดอย่างไรกบัเครื่องประดบัมงคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 8  ถา้มีแหวนมงคลท่ีออกแบบตามหลกัเลขศาสตร ์ออกสู่ทอ้งตลาด คณุคิดเห็นอย่างไร ? 
ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ ? 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ. 
แบบสัมภาษณท่ี์ใช้ในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครือ่งประดับแหวน

มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ส าหรับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์
เกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์
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แบบสัมภาษณเ์พื่อการวจิัย 
เร่ือง การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 

ส าหรับกลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์
 
ค าชีแ้จง 

แบบสัมภาษณ์นี้ จัดท าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าปริญญานิพนธ์ของนิสิต 
ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสารสังคม 
หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1. เพื่อการออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย  
2. เพื่อการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จึงขอความร่วมมือจากผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานวิจยั ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบัโดย
ใชข้อ้มลูน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเผยแพรต่่อบุคคลอื่น หรือองคก์รอื่นใด และจะไม่
มีผลกระทบต่อผูถ้กูสมัภาษณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ยค าถาม 4 ส่วนหลกั ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์ 
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกบัความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
ส่วนท่ี 3 เกี่ยวกบัพฤติกรรมการบริโภคเครื่องประดบัมงคล 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

งานวิจัยนีจ้ะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ยินยอมใหผู้้วิจัยติดต่อกลับ เพื่อใหผู้้ถูก
สมัภาษณ์ประเมินแบบเครื่องประดับแหวนมงคลท่ีได ้เพื่อหาแบบแหวนท่ีตรงตามความพึงพอใจ
ของผูถ้กูสมัภาษณม์ากท่ีสดุ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามในภายหลงั ไว ้ณ โอกาสนี ้
 

นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์
นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอรติ์ดต่อ 0657478956  
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แบบสัมภาษณส์ าหรับกลุ่มประชากรหญิงทีอุ่ปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์
 
ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
ขอ้ท่ี 1 ชื่อ-สกุล อาย ุเพศ สถานภาพ ศาสนา ? 
ขอ้ท่ี 2 อาชีพ หรือส่วนท่ีท่านบริหารจดัการ ? 
 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับการตลาดความเชื่อทางด้านเลขศาสตร ์
ขอ้ท่ี 1  คณุมีความเชื่อในเร่ืองใดบา้ง ? และคณุรูจ้กัความเชื่อทางเลขศาสตรไ์ดอ้ย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 2 คิดเห็นอย่างไรกบัเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 
ขอ้ท่ี 3  คณุใชเ้ลขศาสตรก์บัอะไรบา้ง ? ท าไมถึงใชก้บัส่ิงนัน้ ? วิธีการใชคื้อ ? 
ขอ้ท่ี 4 คณุคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการน าเลขศาสตรไ์ปใชก้บัเร่ืองใด  ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ? 
ขอ้ท่ี 5  ถา้คณุจะเลือกใชเ้ลขมงคล คณุจะเลือกใชก้บัเร่ืองอะไร ? ความส าเร็จในชวีิต ? การงาน ? 
กางเงิน ? และความรกั ? 
ขอ้ท่ี 6  คณุคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์ท่ีมีอิทธิผลต่อสงัคมไทยอะไรบา้ง ? ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ? 
ขอ้ท่ี 7 คิดเห็นอย่างไรกบัความเชือ่เกี่ยวกบัเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ ปัจจบุนัท่ีน า
ความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช ้? 
ขอ้ท่ี 8 คณุคิดอย่างไรกบักระแสธุรกิจความเชือ่ ? วตัถมุงคล เครื่องราง ณ ปัจจบุนั ? 
ขอ้ท่ี 9  แนวโนม้ของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 คิดว่าจะเป็นอย่างไร ? 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
ขอ้ท่ี 1  คณุมีเครื่องประดบัมงคลเป็นประเภทไหน ? (แหวน จี ้สรอ้ย ก าไล ต่างห ูเข็มกลดั ตลบั
พก) จ านวนกี่ชิน้ ? 
ขอ้ท่ี 2  สวมใส่บ่อยครัง้แค่ไหน ?  
ขอ้ท่ี 3 เครื่องประดบัมงคลท่ีคณุสวมใส่ ท ามาจากวสัดอุะไร ? มีสีสนัของเพชร/พลอยเพิ่มความ
เป็นมงคลต่อเครื่องประดบัหรือไม่ ? 
ขอ้ท่ี 4  คณุคิดว่ามีรูปแบบ หรือสญัลกัษณท่ี์คณุเชือ่มีอะไรบา้งท่ีส่ือถึงความเป็นมงคล ? เกี่ยวกบั
ความส าเร็จ ? การงาน ? การเงิน ? ความรกั ? ดไีซนค์วรเป็นอย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 5  คณุคิดว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล สามารถเพ่ิมความเป็นสิริมงคลของเครื่องประดบัได้
อย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 6  คณุคิดว่าราคาของเครื่องประดบัมงคล ควรอยู่ท่ีเท่าไหร ่? 
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ขอ้ท่ี 7  เหตผุลอะไรที่คณุเลือกซือ้เครื่องประดบัมงคล ? 
ขอ้ท่ี 8  คณุคิดว่าเครื่องประดบัมงคลสามารถหาซือ้ไดท่ี้ไหนถึงจะเหมาะสม ?  
ขอ้ท่ี 9  จ าหน่ายผ่านทางหนา้รา้น หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหนส่งผลต่อการเลือก
ซือ้เครื่องประดบัมงคล ? 
ขอ้ท่ี 10 รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท่ี์เลือกซือ้คือ ? 
ขอ้ท่ี 11 เหตผุลท่ีคณุเลือกซือ้เครื่องประดบัมงคลจากช่องทางขา้งตน้ (หนา้รา้น/ออนไลน)์ เพราะ
อะไร ? 
ขอ้ท่ี 12 ใครเป็นผูม้ีอิทธิผลต่อการตดัสินใจซือ้เครื่องประดบัมงคล ? 
ขอ้ท่ี 13 บรรจภุณัฑม์ีผลต่อเครื่องประดบัมงคลหรือไม่ ?  
ขอ้ท่ี 14 คณุคิดว่าควรมีช่องทางในการรบัข่าวสารเกี่ยวกบัเครื่องประดบัมงคลหรือไม่ ?  
ขอ้ท่ี 15 ถา้มีเครื่องประดบัมงคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 
ขอ้ท่ี 16  ถา้มีแหวนมงคลท่ีออกแบบตามหลกัเลขศาสตร ์ออกสู่ทอ้งตลาด คณุคิดเห็นอย่างไร ? 
ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ ? 
 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฉ. 
ผลการสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่าง และผลการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอยา่ง 
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บทสัมภาษณส์ าหรับกลุ่มประชากรที่เชี่ยวชาญทางด้านเลขศาสตรไ์ทย 
 
ผลการสัมภาษณ ์อาจารยแ์ม็ค ครูโหร  
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
อ.แม็ค คิดเหน็อย่างไรกับเลขศาสตร ์? และศาสตรใ์นการพยากรณอ่ื์นๆ ? 

“เริ่มต้นจากการท่ีผมได้เรียนรูท้างด้านโหราศาสตร ์จาก 50 ปีท่ีแล้วสมัยพลเอกเปรม 
(ประมาณ 4-5 ปีในสมยันัน้) ท าใหเ้กิดการซึมซบัเขา้มาจากวงสนทนาตัง้แต่เด็ก และเร่ิมมาเรียนรู้
จริงๆจัง สมัยเรียนมัธยมท่ี 3 เริ่มหันมาศึกษาเรื่องดวงดาว และต าราพรหมชาติ จึงเริ่มเอามา
ท านายให้กับบุคคลทั่ วไป และศึกษาเพิ่มเติมจากการแลกเปล่ียนกับผู้มีความรู้ทางด้าน
โหราศาสตร ์หรือศาสตรอ์ื่นๆ มากมายในการท านายทายทัก การพยากรณ์ดูดวงชะตา หรือการ
เรียนรูเ้ลขศาสตร ์จนมาถึงช่วงนี ้ผมไดต้ัง้ค าถามกับตนเองว่า ในสมัยโบราณ “โหรดูดวง ค านวน
เวลากนัอย่างไร แลว้มันมีวิธีไหนท่ีค านวณดวงชะตาโดยไม่ตอ้งใชว้ันเดือนปีเกิดหรือไม่ แลว้ใชว้ิธี
ใด” จนท าใหผ้มกลบัมาศึกษาหาขอ้มลูยอ้นยุคไปถึงสมยัเมโสโปรเตรเมีย ท าใหเ้ขา้ใจเรื่องของการ
ท านายดวงชะตามากขึน้ จนท าใหเ้ขา้ใจถึงวิชา “โหราพยากรณเ์งาราห”ู ซึ่งมีหลายแขนงวิชา” 
ระยะเวลาในการศึกษาเลขศาสตรส์ าหรับ อ.แม็ค คิดแล้วประมาณเท่าไหร่ครับ ? 

“ก็ราวๆ 50 ปีได ้เพราะวิชาโหราศาสตรไ์ม่มีทางศึกษาไดจ้บ เรียนรูไ้ดเ้ร่ือยๆ” 
อ.แม็ค ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนัน้ ? วิธีการใช้คือ ? 

“ในระดบัพืน้ฐาน ใหท้ าความเขา้ใจกบัเลข 100 คู่ก่อน ว่ามนัคืออะไร เพราะในแต่ละตัว
มนัมี 12 ต าแหน่งตามราศีจกัรในโหราศาสตร ์ถา้เลขคู่ 2 ตวัเท่ากบั 24 ต าแหน่ง และในชีวิตคุณมี
กี่คู่ตวัเลข คณุจะตอ้งอธิบายทัง้หมดกี่ครัง้ ฉะนัน้มนัตอ้งมีท่ีไปท่ีมาในการอธิบาย การท านาย 
อ.แม็ค คิดว่าเลขมงคลใดที่เหมาะสมกับประชาชนส่วนใหญ่ ทีส่ามารถเลขศาสตรไ์ปใช ้? 

“ผมแนะน าแผ่นยันตโ์สฬลมงคลนะ เป็นแผ่นยันตท่ี์พระเกจิอาจารยท่์านท าให ้สามารถ
ใช้ได้ทุกอย่าง หน้าท่ีการงาน เสริมโชคลาภ เสริมเงินทอง สามารถใช้ได้หมด เสมือนยันต์
ครอบจักรวาล และในแผ่นยันต์โสฬลมงคลก็มีตัวเลข นับแต่เลข  0 จนเลขเสียทุกเลขท่ีมีอยู่  แต่
ตอ้งใชอ้ย่างมีสติ และมีหลายตวัเลข ท่ีน่ีมาลดทอนตัวเลขลงก็จะเหลือแค่ 9 ตัวเลข นั่นคือเลขของ 
เทวนพเคราะหท์ัง้ 9 ท่ีมีการจัดวางเรียงต าแหน่งของ 9 ตัว เฉพาะเทวนพเคราะหอ์งคน์ั้น เพียงแต่
พละก าลังจะลดลงจากยันตโ์สฬลมงคลเท่านั้นเอง ซึ่งในเลขชุดนัน้อยู่ในต าแหน่งท่ีสมบูรณแ์ลว้ มี
เลขคู่มิตร คู่สมพล คู่ธาต ุและการแกค้วามเป็นกาลกิณีไวเ้รียบรอ้ยแลว้ หรือไม่คณุก็เอาสญัลกัษณ์
ประจ าเทวนพเคราะหม์าใชก้็ได”้ 
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ในส่วนความต้องการเฉพาะด้าน ประสบความส าเร็จในชวีิต ? การงาน ? การเงนิ ? และ
ความรัก ? 

“ในการเลือกใช้เลขมงคลในแต่ละด้าน ให้อ่านตัวเลขจากระบบทักษา 9 ช่อง ได้แก่ 
บริวาร อาย ุเดช ศรี มลูะ อตุสาหะ มนตรี กาลกิณี ยกตวัอย่างเช่น เกิดวนัองัคาร เลข 3 คือบริวาร, 
4 คืออาย,ุ 7 คือเดช, 5 คือศรี, 8 คือมลูะ, 6 คืออตุสาหะ, 1 คือมนตรี และ 2 คือกาลกิณี ถา้พดูถึง
เรื่องความรกั ส าหรบัผู้ชายก็คือเมีย ฉะนั้นใช้เลข  35 (เพราะ 5 คือเลขคู่สมพล) ถ้าเป็นผู้หญิง 
ต าแหน่งมนตรีคือผัว ฉะนั้นใชเ้ลข 16 (เพราะ 1 คือเลขคู่เลขสมพล) ในส่วนของเรื่องงาน ในทาง
โหราศาสตรม์ี 2 อย่าง คือ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และงานท่ีด าเนินการ ถ้าต้องการให้อยู่ ใน
ต าแหน่งนานๆ ฉะนั้นใชเ้ลข 71 (เพราะ 1 คือเลขคู่ธาต)ุ ถา้ตอ้งการใหต้ าแหน่งมนัใหญ่ขึน้ ก็ใชเ้ลข 
74 (เพราะ 4 คือเลขคู่สมพล) ถา้ตอ้งการใหม้ีคนเขา้มาช่วยเหลือคุณเยอะ ก็ใชเ้ลข 78 (เพราะ 8 
คือเลขคมูิตร) นอกจากนีย้งัมีตวัเลขมงคลจากทางฮินด ูเทพเจา้ท่ีเขานบัถือกัน จากอกัษร “ 
หรือท่ีเรียกว่า โอม” ในทางฮินดูหมายถึงเลขมงคล 30 หรือ สามารถแทนไดด้ว้ยเลข 678 ซึ่งเป็น
ตัวแทนขององค์เทพ คือ 6 แทนพระนารายณ์หรือพระวิษณุ , 7 แทนพระศิวะ และ 8 แทนพระ
พรหม และในทางฮินดูชายหญิงจะไม่แยกจากกัน ดังนั้น เลข 142 เป็นตัวแทนของชายา คือ 1 
แทนพระลักษมี (ชายาของพระนารายณ์), 4 แทนพระแม่ทุรคา (ชายาของพระศิวะ) และ 2 แทน
พระสรุสัวดี (ชายาพระพรหม) ก็สามารถน าชดุเลข หรือคู่เลขไปใชไ้ด ้และมีท่ีมาท่ีไปอธิบายไป” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
อ.แม็ค คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ ? วัตถุมงคล เคร่ืองราง และธุรกิจเก่ียวกับ
เลขศาสตร ์ณ ปัจจุบนั ? 

“ส่วนใหญ่จะตามกระแส กบัค่านิยมมากกว่า เพราะธุรกิจทัง้หลายท่ีน าโหราศาสตรไ์ปใช้
มกัจะเป็นค่านิยม แฟชั่นมากกว่า มนัจะไม่ยั่งยืน แต่ถา้ธุรกิจน าโหราศาสตรม์าใชแ้บบอธิบายได ้มี
ท่ีไปท่ีมา มนัจะไม่ใช่ค่านิยม และมนัจะยั่งยืน” 
อ.แม็ค คิดอย่างไรกับธุรกิจความเชื่อเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล ? และเคร่ืองประดับ
มงคลทีเ่ก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 

“ก็ใชก้ลุ่มตวัเลขจากท่ีผมแนะน าไป หรือใชส้ัญลกัษณป์ระจ าเทวนพเคราะหแ์ทนตัวเลข
ได ้มาออกแบบเป็นเครื่องประดับก็ได ้เพราะเทพเจา้ของฮินดูจะมีสัญลักษณ์ของธงนีป้ระดับอยู่
เสมอท่ีเทวนพเคราะห์ เสมือนสัญลักษณ์ธงชัย อาจจะออกแบบใหส้อดคลอ้งกับสัญลักษณก์็ได ้
และมีท่ีไปท่ีมาอา้งอิงได”้ 
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ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสู่ท้องตลาด อ.แม็ค คิดเห็นอย่างไร 
? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“เน่ืองจากยังไม่เห็นรูปแบบเลย แต่อย่างเช่น ชาวฮินดู ชาวทิเบต ใช้อักษรโบราณท า
ก าไล ท าใหเ้กิดความขลงั แลว้เขียนอธิบายใหถ้ึงแก่นแท ้ผมว่าถา้เราใชส้ัญลกัษณท่ี์เป็นสากล มัน
สามารถขายไดท้ั่วโลกนะ เพราะคนจีน คนอินเดีย คนฮินด ูก็มีกนัเยอะนะ” 
อ.แม็ค มีข้อเสนอแนะอะไรเพิม่เตมิไหมครับ ? 

“ถา้จะท าแหวนมงคลเกี่ยวกับตัวเลข ก็ใหนึ้กถึงว่าจะท าออกมาตามค่านิยม หรือ ตาม
ขอ้เท็จจริง แก่นแท้ของโหราศาสตรห์รือป่าว และจะให้มั่ นยั่งยืนขนาดไหน แต่ถ้าจะท าของเชิง
พานิชยต์อ้งดวู่าคณุตอ้งการจะส่ืออะไรออกมา” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีอาจารยแ์ม็ค ครูโหร ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2564 
 
ผลการสัมภาษณ ์หมอดูจอรจ์ หรือ หมอดูขย ากระดาษ 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
หมอดูจอรจ์ คิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตรไ์ทย หรือตัวเลขมงคลครับ ? 

“ในมุมมองหน่ึงตัวเลขเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาอยู่แลว้ตั้งแต่ก าเนิดจนถึงชีวิตประจ าวัน 
เช่น ฤกษ์เกิด เวลาตกฟาก วันเกิด อายุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ศาสตรบ์างศาสตรน์ าเอา
ขอ้มลูตวัเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมนษุยค์นนั้น ๆ มาพิจารณาความน่าจะเป็นเกี่ยวกบัตวับุคคลทัง้จะผ่าน
มาค านวณท่ีซบัซอ้นก็ดี ไม่ซบัซอ้นก็ดี หรือ ไม่ค านวณเลยก็ดี เลขศาสตรก์็เป็นหน่ึงในกระบวนการ
ของศาสตรเ์หล่านั้น ในเมื่อเป็นความน่าจะเป็นมันก็ คือ สถิติ ส าหรบับางคนก็บ่งบอกไดแ้ม่นย า
เลยในกรอบชีวิตท่ีเขาเป็นอยู่ แต่บางคนก็มีบางส่วนท่ีใช่ และบางคนเลขศาสตรอ์าจบอกอะไรไม่ได้
เลยก็มี ตรงนั้นเป็นนิยามหน่ึงของค าว่า การพยากรณห์รือการค านาย ซึ่งในหลักเศรษฐศาสตรก์็มี 
ถา้คิดเป็นทางวิทยาศาสตรข์อ้มลูทางตวัเลขเหล่านีก้็เป็นเช่นตัวแปรท่ีน ามาใชต้ัง้สมมติฐานได ้แต่
ส าหรบัผมเลขศาสตรบ์อกอะไรไดม้ากอยู่เกี่ยวกับกรอบชีวิตกวา้งท่ีผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน 
และหากเลือกท่ีจะเปลี่ยนเลขบางอย่างท่ีเลือกไดก้็หมายถึงว่า จงัหวะนั้นชีวิตคนๆ นั้นจะเร่ิมมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างนอ้ยก็ความคิด ความฝัน และความหวงั” 
หมอดูจอรจ์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรู้เลขศาสตรเ์ป็นเวลาเท่าไรครับ ? 

“จริง ๆ ผมดูไพ่มาก็ร่วม 20 ปี แลว้ บนไพ่มีตวัเลข มีเลขแทนดวงดาว และการวางไพ่ก็มี
ต าแหน่งของดวงดาว แต่เอาเฉพาะทางศาสตรจ์ริงๆ ในแง่ของตัวเลขมือถือ คือปี 2556 ช่วงนั้น
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กระแสมาแรงมาก ใชว้ิธีคุยแรกเปล่ียนกับเพื่อน และศึกษาผ่านอาจารยท์างต าราก็นบัตัง้แต่นั้นจึง
มีคอนเซปตท์างเลขศาสตรใ์นรูปแบบของตวัเองเพื่อบริการลกูคา้” 
ท าไมหมอดจูอรจ์ ถงึเรียนรู้เลขศาสตร ์? และศาสตรพ์ยากรณอ่ื์นๆ ครับ ?  

“ส าหรบัคนอื่นจะเป็นเพราะอะไรผมไม่ทราบ แต่ส าหรบัผมเผอิญว่าการพยากรณเ์ติบโต
มากบัชีวิตของผม ผมเติบโตมากบัการพยากรณ ์เป็นส่ิงท่ีติดตวัมาคลา้ยๆ Talent แลว้ค่อยมาจับ 
Talent นัน้ ลงไปในนามธรรมว่าควรเรียกว่าศาสตรอ์ะไร ส่วนไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรห่ ์ดวงดาว ก็เป็นส่ิงท่ี
ตามมาถึงบอกว่าผมและเขาเติบโตมาด้วยกัน ค าถามท่ีค่อนข้างกว้างแต่จะตอบในมิติของ
วตัถุประสงคใ์นการใช ้คือ เร่ิมท่ีความเป็นกิจกรรม งานอดิเรก และแน่นอนตอ้งมีความสนใจก่อน 
ปิดจบลงท้ายจนถึงปัจจุบันก็เป็นสัมมาอาชีพ เลขศาสตรก์็เหตุผลเดียวกันเพียงแต่เป็นศาสตร์
ทางเลือก ศาสตรใ์นกระแส ศาสตรอ์งคป์ระกอบท่ีตอ้งศึกษา เพราะเราก็ตอ้งใชใ้นบางมมุเพื่อตอบ 
need ของลกูคา้” 
หมอดูจอรจ์ ได้ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? และท าไมถึงใช้กับสิ่งนัน้ ? และวิธีการใช้
อย่างไรบ้างครับ ? 

“ถา้เอาตามความหมายของเลขศาสตรต์ามท่ีมีคนก าหนดเรียกขึน้มาเอง และเป็นกระแส
ขึน้มาในปี 2556 ก็จะใช้เกี่ยวกับการท านาย วิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ให้ลูกค้า หรือจะใครก็
ตามท่ีเราต้องตอบค าถามของเขา หรือให้มุมมองกับตัวเอง ท าไมต้องใช้ก็เพราะต้องท าการ
วิเคราะหต์ัวเลขในฐานะตัวแทนของดวงดาว อ่านความหมาย อ่านอิทธิพลท่ีรวมกันเป็นศาสตร์
ขึน้มา และศาสตรก์็นิยามไว ้วิธีการใชก้็ คือ รูค้วามหมาย ค านวณ อ่านผล ใหค้ าท านาย ถา้เป็น
เบอรโ์ทรศัพทก์็ใชแ้นะน าว่าชีวิตเขาภายใตอ้ิทธิพลของตัวเลข ณ เวลานั้นส่งผลอะไร หากเขาจะ
เปลี่ยนก็แนะน าหมายเลข หรือ กระทั่งหาเบอรใ์หม่ให”้  
หมอดูจอรจ์ คิดว่าประชาชนส่วนใหญต่้องการน าเลขศาสตรไ์ปใช้กับเร่ืองใด ? และท าไม
ถึงคิดเช่นนั้นครับ ? 

“เลขศาสตรเ์ติบโตมากับวงการหมายเลขโทรศัพท์อยู่แล้วด้านหน่ึง แต่ก็แฝงไปด้วย
อิทธิพลของหลกัการทางโหราศาสตร ์หรือดวงดาว ท่ีกลุ่มคนท่ีรว่มสรา้งกระแสอาจจะเปิดเผย หรือ 
ไม่เปิดเผยในจดุนี ้คือบางคนก็บอกว่าเป็นศาสตรข์องตัวเอง บางคนก็บอกว่าเป็นศาสตรใ์หม่ หรือ 
มาจากศาสตรช์ื่อแปลกๆ แต่จริงๆ มาจากรากฐานเก่าเดิม คนส่วนใหญ่ใช้กับอะไร คงต้องจัด
อันดับ คืออันดับท่ี 1 เลยก็ใชว้ิเคราะห ์ใชเ้ลือก ใชว้ิจารณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีเหลือตามมาพอ
คนๆ นั้นเริ่มสนใจศาสตรต์ัวเลขแลว้มันก็จะประยุกตใ์ชโ้ดยเป็นผลเชิงจิตวิทยาสืบเน่ือง หรือพาล
ไปถึง เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ตวัเลขวนัเกิด เดือนเกิด ทะเบียนบา้น ทะเบียนรถ ทะลไุปถึงเลข
บญัชีธนาคารก็มี” 
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หมอดูจอรจ์ คิดว่ามเีลขมงคลใดเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต การ
งาน การเงิน และความรัก บ้างครับ ?  

“หากมองเฉพาะมุมเลขศาสตรเ์องปัจจุบันตอ้งนับว่ามี 3 แขนง ความเชื่อเกี่ยวกับเลข
ของความส าเร็จนะ คือ มันรวมเลยทุกเรื่อง 1). แขนงเลขศาสตรท์ั่วไป เลขความส าเร็จตรงนี้มี
หลากหลายจะการงาน การเงิน ก็ดีจะเป็นเลขกลุ่ม เช่น 45 54 56 64 65 แต่ถา้เจาะความรกัแบบคู่
จะเป็น 36 ความรกัแนวครอบครวัก็ 63 2). แขนงเลขมังกร เลขหงส ์789, 289, 282, 829, 287, 
879, 878, 787 โดยมากพอ้ยตไ์ปท่ีความร ่ารวย กิจการ อ านาจ วาสนา บารมี ของแนวอิทธิพลจีน
เสียมากกว่าความหมายทางตัวเลขไทย 3). แขนงเลข 168 รวยไม่สิน้สุด ตรงนีก้็อิทธิพลทางจีน
เช่นกนั เป็นการเล่นความหมายค าท่ีเรียงสานต่อกนั แลว้เจาะเร่ืองความรกัดว้ยเลข 61 62” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
หมอดูจอรจ์ คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง และธุรกิจ
เก่ียวกับเลขศาสตร ์ณ ปัจจุบันบ้างครับ ? 

“จะว่าดว้ยเรื่องศาสนา พระเจา้ ศาสตรเ์หล่านี ้หรือส่ิงท่ีตัง้ค าถามมา มันเร่ิมตน้มาจาก
การท่ีเราเติบโตมาใหร้ากฐานความคิด วัฒนธรรมเหล่านี ้คนในสังคมไทยเติบโตขึน้ในหลักพึงพา 
อปุถมัภ ์โอบอุม้ บางมมุนบัว่าดีงาม แต่มมุหน่ึงก็ท าใหเ้ราอ่อนแอขาดความเชื่อมั่น ธุรกิจความเชื่อ
ก็อาศยัส่ิงตรงนีแ้หละ ใชใ้หดี้ใหพ้องามก็เป็นการช่วยเหลือคนทางจิตวิทยา แต่หากเกินงามก็เป็น
ความงมงายขาดสติ มีเยอะแยะไปท่ีธุรกิจความเชื่อหลุดออกไปจากศาสตร ์ยกตัวอย่างเช่น 
หมายเลขโทรศพัทต์อนนีเ้ลขท่ีเคยไม่มงคลก็มงคลขึน้มาแลว้ เพราะธุรกิจตอ้งการสรา้งมลูค่า เพิ่ม
ยอดขาย มันเลยหลุดกรอบแห่งศาสตรไ์ปบนพืน้ฐานของการแสวงหาความชอบธรรมรว่มกันกับคู่
คา้ สงัคมไทยหนีไม่พน้เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองนานาจิตตงั และเฉพาะกลุ่ม” 
หมอดูจอรจ์ คิดว่าแนวโน้มการตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไรครับ 

“ก็ตอ้งถามสงัคมว่า ณ เวลานั้น สังคมไทยจะอ่อนแอ หรือเขม้แข็ง ถา้สงัคมเขม้แข็งมนัก็
จะเป็นอีกรูปแบบหน่ึง ถา้สังคมอ่อนแอมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหน่ึง แต่ดูท่าแลว้จะอ่อนแอลงเสีย
มากกว่า ตลาดความเชื่อจึงจะยังเจริญเติบโตไดอ้ีกมากเป็นยุครุ่งเรืองหน่ึงเลย เพียงแต่มูลค่ามัน
จะเยอะตามความเติบโตไหม เพราะก าลังซือ้คนนอ้ยและความงมงายจะมีอัตราสูงเน่ืองจากคนมี
ความถดถอยเร่ืองความหวังก าลังใจในชีวิต แต่ถา้สังคมเขม้แข็งตลาดนั้นอาจจะมีมูลค่ามหาศาล
ตามก าลงัซือ้ ก าลงัจ่ายของคน” 
หมอดูจอรจ์ คิดอย่างไรกับธุรกิจความเชื่อเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล 
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“พวกนีก้็เป็นธุรกิจกระแส เกิดใหม่ก็ดบัได ้ดบัแลว้หมนุกลบัมาได ้ดบัไปเลยก็มี หรือด ารง
อยู่ไปเร่ือยๆ แบบเป็นวิถีเลือกก็มี มันเป็นธุรกิจตัวแทนทางความเชื่อ น าเอาเครื่องประดับมาเป็น
สญัลกัษณ ์อย่างสรอ้ยหิน หินพลงั ยอ้นไปช่วงปี 2555-2556 บูมอย่างไร ขนาดไหน ทุกวนันีก้็ยงัมี
แต่ไม่เท่า เพียงว่าวันหน่ึงคงกลับมาอีก เพราะคนรุ่นใหม่ก็ก าลังเติบโตมาเป็นคนท่ีมีก าลังซื ้อใน
ปัจจบุนั หรืออนาคต คนท่ีเคยใชไ้ดผ้ล หรือไม่ไดผ้ลแลว้ไม่เข็ดหลาบก็พรอ้มท่ีจะกลับมาเป็นลกูคา้
อยู่แลว้ ก็เป็นเร่ืองของความอ่อนแอทางจิตใจคนดว้ยส่วนหน่ึง แต่ไม่นับกลุ่มท่ีสะสมเครื่องประดับ
ผลเพราะมูลค่า หรือเก็งก าไร ตรงนั้นมีความคุม้ค่าอยู่ เช่น ทองค า ไข่มุก อญัมณี ทุกคนก็อยากดี
ขึน้จึงหาตวัเสริมใหก้บัชีวิต ธุรกิจนีก้็จะอยู่ไปอย่างนีอ้ย่างมีพลวตัรในสงัคมไทย”   
หมอดูจอรจ์คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวกับเลขศาสตรไ์ทย และคิดว่า
รูปแบบควรจะเป็นอย่างไรครับ ? 

“ค าถามนีไ้ม่คุน้เคยมากนัก แต่ถา้จะมี ก็เอาตัวเลขมาท าเลย เช่น แหวน สรอ้ย ท่ีมีสลัก
เลข 9, 168, 888 หินฮวงจุย้ท่ีลักษณะคลา้ยเลข 8 ท่ีหมายถึง ความไม่สิน้สุด หรือ infinity น่าจะ
เป็นในท านองนีแ้ลว้แต่จะอา้ง หรืออปุโลกน”์ 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสู่ท้องตลาด หมอดูจอรจ์ มีความ
คิดเห็นอย่างไร ? และท าไมถึงคิดเชน่นั้นครับ ?  

“เป็นธรรมดาว่าจะอปุโลกนข์ึน้มาอย่างไร ไม่มีความคิดเห็นใด” 
หมอดูจอรจ์ มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ? 

“ไม่มี” 
 
ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามหมอดจูอรจ์ หรือหมอดขูย ากระดาษ  

ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2564 
 
ผลการสัมภาษณ ์คุณแก้ว นพเก้า หรือ คุณนาวิณี สจัจะวิรานนท ์ 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตรไ์ทย 
คุณแก้ว คิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตร ์? 

“ก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนว่าด้วยสายท่ีเรียนรูคื้อ โหราศาสตรไ์ทย ไม่ใช้เลขศาสตร์
โดยตรง เหมือนเลข 7 ตวั 9 ฐาน แต่โหราศาสตรไ์ทยก็สมัพันธ์กับตวัเลขอยู่แลว้ แต่เราจะเรียกว่า
ดาวนพเคราะห์ ก็จะมีเลข  1-9 แต่ละตัวเลขก็แทนดวงดาว เช่น 1 แทนพระอาทิตย์, 2 แทน
พระจันทร,์ 3 แทนพระอังคาร, 4 แทนพระพุธ, 5 แทนพระพฤหัสบดี, 6 แทนพระศุกร,์ 7 แทนพระ
เสาร,์ 8 แทนพระราหู และ 9 แทนพระเกตุ ท่ีน่ีตัวเลขของดาวนพเคราะห์มีความส าคัญ และ
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สัมพันธ์กับบุคคล ในแต่ละบุคคล เพราะในเมื่อคุณผูกดวงออกมาแลว้ จากวันเดือนปีเกิด ก็จะมี
ตวัเลขทัง้ 9 บรรจอุยู่ในดวงชะตา พรอ้มเลข 0 ท่ีแทนดาวมฤตย ูท่ีน่ีก็อยู่ท่ีว่า ตัวเลขแต่ละตัว หรือ
ดวงดาวแต่ละดวงส่งผลต่อคณุในเร่ืองอะไรของแต่ละคนไม่เหมือนกนั มนัจึงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธก์ับ
ชีวิตของคนตัง้แต่ท่ีคุณเกิดออกมาเป็นรายบุคคล สัมพันธก์ับความเป็นไปในวิถีของชีวิตมนษุย ์ทัง้
ในเร่ืองการงาน การเงิน ความรกั สุขภาพ รวมถึงคราวโชคคราวเคราะหด์ว้ย ซึ่งในตัวเลขทุกตัวมี
ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ ดา้นดีและไม่ดี 
คุณแก้ว ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เรียนรู้เลขศาสตร ์?  

“มันมาจากการเรียนรูท้างดา้นโหราศาสตรม์าก่อน ระยะเวลาท่ีไดเ้รียนรูร้าวๆ 14-15 ปี 
อย่างจริงจัง แต่จริงๆ แล้วเราก็คุกคลีกับเรื่องนีม้าตั้งแต่เด็ก เน่ืองจากคุณพ่อเป็นลูกศิษย์ของ
อาจารยล์กัษณ ์แลว้เราก็ติดตามไปเรียนรูด้ว้ยตลอด” 
คุณแก้ว ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนั้น ? วิธีการใช้คือ ? 

“โดยส่วนตัวแลว้ เชื่อในเร่ืองเลขศาสตรน์ะ แต่อย่างเช่น เบอรโ์ทรศพัทท่ี์มีก็เลือกใชต้ามท่ี
ชอบ และจ าง่ายท่ีสุด ซึ่งเราใหค้วามส าคญักับทะเบียนรถ และเลขท่ีบา้น เพราะเราตอ้งอยู่กับมัน
ตลอดและส่งผลถึงชีวิตดว้ย” 
คุณแก้ว คิดว่าเลขมงคลใด เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต ? การ
งาน ? การเงิน ? และความรัก ? 

“ตัวเลขดา้นความส าเร็จ ความร ่ารวย การเงิน เศรษฐี ก็พวกเลขฮกลกซิ่ว (168 หรือเลข
เจา้สวั) หรือ ทะเบียนรถจ าพวก 9 หนา้ 9 หลงั มนัคือความเชื่อพืน้ฐาน หรือพวกคา้ขายมีเสน่ห ์46, 
52 หรือพวกศิลปิน นกัแสดงควรจะมี 6, 8 ส่วนเร่ืองความส าเร็จในดา้นการงาน เพราะงานมันมีไม่
เหมือนกนั เช่น คา้ขายควรใชเ้ลขคู่มหาเสน่ห ์23, 64, 52 ถา้ขา้ราชการตอ้งมีเลข 5 หมอ ทหาร นัก
บริหาร นกัปกครอง 59, 51 คือเลขคู่ยศศกัด์ิ มันแลว้แต่อาชีพดว้ย ส่วนดา้นความรกัมันเป็นเร่ืองท่ี
ซบัซอ้น ตอ้งดูท่ีพืน้ดวงก่อนว่ามีหรือไม่ ถา้ไม่มีแลว้จะเสริมอย่างไร แต่ถา้เป็นภาพรวมของความ
รกัเลข 64 (ดาวคู่เซ็กส)์ 69 (ดาวคู่เซ็กซี่) มนัจะดึงดดูเพศตรงขา้ม สรา้งการพดูคยุ” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณแก้ว คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชือ่ ? วัตถุมงคล เคร่ืองราง และธุรกิจเก่ียวกับ
เลขศาสตร ์ณ ปัจจุบนั ? 

“ความเชื่อของเรา ดวง เครื่องราง วัตถุมงคล มันอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานมากๆแล้ว 
เพียงแต่ว่าตอนนีม้ันมีส่ือท่ีแสดงออกมาใหเ้ราเห็นกันมากขึน้ บางคนอาจจะไม่เชื่อในศาสนาแลว้ 
ไม่เชื่อในพระ ไม่เขา้วดั คนท่ีเชื่อและไม่เชื่อก็แบ่งแยกกนัมานานแลว้ เพียงแต่ไม่ไดตี้แผ่ออกมาเท่า
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นั้นเอง จากการท า Clubhouse มีเด็กอายุ 16 มาปรึกษาแลว้นะ แล้วเชื่อมาก โดยเฉพาะเร่ืองสี
มงคล สีเสริมดวงใชใ้นการสัมภาษณ์งาน เครื่องรางของขลังท่ีจะพกติดตัวไป เชื่อหรือไม่ว่า เมื่อ
อาจารยล์ักษณจ์ัดสวดมนตรน์พเคราะหที์คนแน่นวัด มากันเป็น 1000 คนนะ แปลว่า ข่าวท่ีตีแผ่
ออกมาว่าคนจะหมดความเชื่อความศรทัธาลงแลว้ มันเป็นส่วนหน่ึงของส่ือโซเชียลเท่านั้นเอง แต่
กระแสความศรทัธาไม่ได้ถูกลบลงไปเลย ถ้าวัตถุมงคล หรือเครื่องราง ท่ีออกมาได้ตรงเป้าตรง
ประเด็น คนไทยซือ้ เช่นปรากฎการณว์ตัถุมงคลของไอไ้ข่ ดังนั้นไม่ว่าจะยงัไงความเชื่อมนัก็ยงัอยู่ 
อยู่ท่ีกระแสและเศรษฐกิจของเรามากกว่า ในส่วนเร่ืองเครื่องรางกบัเลขศาสตร ์โดยปกติแลว้ก็มีนะ 
เราเรียกว่าการตอกโค้ด หรือการระบุตัวเลขล าดับของวัตถุมงคล เมื่อชิน้ใดตรงกับเลขมงคล
สามารถเพิ่มมูลค่าได ้จากหลักพันไปเป็นหลักหมื่นได ้ส่วนเร่ืองธุรกิจเกี่ยวกับเลขศาสตร ์ไม่ตอ้ง
มองไปไกลมาก ธุรกิจของเราเอง “พระดี 108” ท่ีใช้เลข 108 เพราะว่า 108 คือพร 108 ประการ, 
ผลรวม 1+0+8 = 9 เลขมงคลแสดงความเจริญกา้วหนา้” 
และแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 จะเป็นอย่างไร 

“มองว่าท่ีทุกอย่างมันชะลอตัวตอนนี ้องค์รวมจากเหตุการณ์บ้านเมืองของเรา ด้วย
สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ โควิด ท่ีท าใหค้นโดนผลกระทบกนัหมด ท าใหไ้ม่อยากใชเ้งิน ซึ่งมัน
เป็นเร่ืองธรรมดา แต่แนวโนม้หลังโควิดคิดว่ามองไปทางบวก เพราะในช่วงนีจ้ะเป็นช่วงท่ีท าใหก้่อ
เกิดอาชีพใหม่ สายงานใหม่มากมาย ฉะนัน้คนท่ีเร่ิมตน้ใหม่ อาชีพใหม่สายงานใหม่ เขาก็ตอ้งหาท่ี
ยึดเหน่ียวทางใจ หรือคนเดิมท่ีซบเซาไป และเมื่อเศรษฐกิจดีขึน้ เขาก็กลบัมาบูชาวตัถมุงคลในส่ิงท่ี
เขาเชื่อ ดงันัน้ตลาดความเชื่อหลงัโควิดคิดว่ามนัจะโตแลว้บูมกว่าเดิมดว้ย” 
คุณแก้ว คิดอย่างไรกับธุรกิจความเชื่อเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล ?  

“ส่วนตัวเราก็ท าอยู่ แลว้ก็เชื่อในเรื่องนีอ้ยู่แล้ว เครื่องประดับมงคลปกติก็ส่งเสริมใหก้ับ
คนท่ีเกิดในวนัต่างๆ อยู่แลว้ แต่คิดว่าคนไทยยังไม่มีความรูใ้นเร่ืองเครื่องประดับกับความเชื่อ ไม่
เหมือนประเทศอินเดีย เพราะคนไทยส่วนใหญ่อยากรูใ้นส่ิงท่ีเขาอยากรูเ้ท่านั้น จึงตอ้งใหข้อ้มูลกับ
คนไทยใหเ้ขาเขา้ใจในเร่ืองของอัญมณีและเครื่องประดบั ไม่แตกฉาน เพราะจริงๆ แลว้อญัมณีทุก
ชนิดมันมีผลต่อตัวคณุทัง้สิน้ ไม่ใช่แค่บางชนิดท่ีรบัรูก้ันมา มนัตอ้งมองเป็นรายคน แต่มันก็ขึน้อยู่
กับความเชื่อของแต่ละบุคคล อาจจะมีเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมด้วย ฉะนั้นในเรื่อง
ของอญัมณี มองว่าส่ิงท่ีจะตอ้งมีเพื่อใหธุ้รกิจมนัไปต่อได ้คือการใหค้วามรูก้บัคนไทยในเร่ืองนี”้ 
คุณแก้ว คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร ? 

“อย่างเช่น ท าเพชรในรูป infinity ออกมา แลว้ก็ใหค้วามหมายมากมาย รวยไม่รูจ้บ ผูค้น
ก็ซือ้แลว้ ดังนั้นมันอยู่ท่ี content ท่ีน าเสนอออกมา สรา้ง story ใหก้ับมัน แลว้ถา้น าเลขศาสตรม์า
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ผนวกกับเครื่องประดับยังไงมันก็ได้ เพราะเลขศาสตร์กับอัณมณียังไงมันก็สัมพันธ์กัน เช่น 
พระจันทรคื์อไข่มุก พุธคือมรกต หรือศกุรคื์อเทอรค์วอยซ ์เป็นตน้ ส่วนรูปแบบมันจะตอ้งออกแบบ
ใหม้ันสวยงาม แต่มันตอ้งพิเศษเพื่อใหง้านมันมีคุณค่ามากขึน้ ตัวเลขท่ีน ามาใชอ้าจจะใชต้ัวเลข
จากก าลงัวนั ใหต้รงกบัวนัท่ีเกิดของแต่ละคน มนัจะท าใหค้นไทยเขา้ใจมากกกว่า” 
และถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสูท่้องตลาด คุณแก้ว คิดเห็น
อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“อย่างแรกคิดว่าแหวนขายยากมาก ส่ิงท่ีน่าปวดหัวท่ีสุดคือการท าไซด์แหวน แต่ ส่ิงท่ี
ส าคัญคือจะท ายังไงให้คนไทยมองท่ีเดียวและเขา้ใจเลย เพราะคนไทยชอบอะไรท่ีเข้าใจง่าย ไม่
ซบัซอ้น content ตรงประเด็น story เขา้ใจง่าย โดยจากประสบการณค์นไทยส่วนใหญ่กังวล เร่ือง
การเงิน ความร ่ารวย มั่งคั่งเป็นหลกั” 
คุณแก้ว มีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ ? 

“ถ้าจะท าแหวนออกมาสู่ท้องตลาดจริง แนะน าให้หาอักษรจีน ท่ีมีความหมายว่า 
“เจา้สวั” สลกัลงไปดว้ย ขายไดแ้น่” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุแกว้ นพเกา้ ณ วนัท่ี 3 เมษายน 2564 
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บทสัมภาษณส์ าหรับกลุ่มประชากรที่ประกอบธุรกิจเคร่ืองประดับ 
 
ผลการสัมภาษณ ์คุณวีณา มณีใส 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
คุณวีณา คิดอย่างไรกับธุรกิจเคร่ืองประดับ ณ ปัจจุบนั ? 

“ปกติแล้วทางบริษัทของเราเป็น  OEM แล้วท า  Wholesale ถึง 100% จนเราเริ่มมา
มองเห็นบริษัทเพื่อนๆ หรือท่ีเรารูจ้กั เกิดปัญหาสภาวะทางการเงิน เครดิตเทอมท่ียาวนาน เราก็เริ่ม
ท่ีจะผันตัว โดยการขายปลีกมากขึน้ OEM ลดลง จนมาอยู่ท่ี 50-50 เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้
จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ท าให้ยอดขายของเราลดลง แต่ทางเราก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า 
มาตรฐานต่างๆ ลกูคา้บางรายก็กลบัมาสั่งสินคา้เราอีกครัง้ แต่ในจ านวนท่ีลดลง เน่ืองจากเงื่อนไข
การใหเ้ครดิตของเราระยะเวลาสัน้ ก็ท าใหเ้ราเกิดจดุเปลี่ยนมาทาง Retail มากขึน้” 
คุณวีณา คิดว่าแนวโน้มของตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการโ์รคระบาดโควดิ-19 
เป็นอย่างไร ?  

“โดยส่วนตัวเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1). ผูข้ายขายใหก้ับ Professional คือผูซ้ือ้ท่ี
ซือ้ไปเพื่อไปขายต่อ หรือ B2B ซึ่งยงัคิดว่าแบบนีย้งัคงเหน่ือยอยู่ เร่ืองของสถานภาพทางการเงินท่ี
มีอยู่ อาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี และ 2). แบบ B2C ซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น 2 ทาง คือทางท่ีผลิต
สินคา้ออกมามีคุณภาพ ซึ่งทางนีไ้ปไดย้อดขายของบริษัทไม่ตก เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ก าลังซือ้ และทางท่ีผลิตออกมาในราคาถูก ซึ่งทางนีคิ้ดว่าน่าจะยากอยู่ เพราะจากยอดขายท่ี
เกิดขึน้หลงัจากมีโควิด” 
กลยุทธ ์การตลาด ก่อนและหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร ? 

“กลยุทธ์ช่วงแรกของการท าการตลาดในไทย เราใชต้ัวเราเป็นพรีเซนเตอร ์เป็น  Brand 
ambassadors เพราะเราไปจ าหน่ายสินคา้เองโดยตลอดจนท าใหลู้กคา้เห็น รูจ้กั จนท ามาได ้5-6 
ปี ท าใหเ้ห็นปัญหาจากการตดัสินใจซือ้ของลกูคา้ คือ ลกูคา้ยึดติดกบัตวัเรา ถา้ไม่เจอเรา เขาไม่ซือ้ 
หลังจากนั้นปี 2018 จึงเร่ิมเปล่ียนกลยุทธ์โดยการดึงตัวเองออกจากจุดเดิม โดยการสรา้งแบรนด์
ใหม่ขึน้มา ซึ่งไม่ใหย้ึดติดกับบุคคล แต่ใหอ้ยู่ภายใตบ้ริษัทเดิม แต่ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูล 
ชมสินคา้ผ่านทางเวปไซด ์ผ่านทางส่ือโชเชียลมีเดีย แต่ไม่มีการสั่งซือ้ผ่านทางนัน้กลบัตอบรบัผ่าน
การมาชม มาสั่งซือ้ทางบริษัทมากกว่า” 
และคุณวีณา มีแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-
19 อย่างไร ? 
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“คือเราคิดว่าเราโชคดีนะ ท่ีเรามองเห็นอนาคต แล้วเราก็ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจก่อนท่ีมีโควิด ท าใหเ้รามีกลุ่มเป้าหมายท่ีเพิ่มขึน้ ลดความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได ้เพียงแต่เรา
ก็ตอ้งท าการศึกษาในรูปแบบออนไลน ์ส่ือโซเชียลมากขึน้” 

 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณวีณา คิดเห็นอย่างไรกับการตลาดความเชื่อ และเคร่ืองประดับความเชื่อ ? 

“คิดว่าไปได้อีกไกลมาก มีช่องทางมากมาย เช่น แบรนดท่ี์สรา้งขึน้มานั้นเราก็ใช้ความ
ศรทัธาใหก้บัเครื่องประดบั ความโบราณ เร่ืองราว หรือผูใ้ชท่ี้ศรทัธาในเครื่องประดบั”  
คุณวีณา คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชือ่ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“ในส่วนตัวเราไม่มีขอ้มูลทางดา้นนีเ้ลย พวกเครื่องราง ของขลัง ตะกรุด เพราะทางเรา
ไม่ไดท้ า แต่ทางเราก็มีการออกแบบพระประดับเพชร แลว้ลูกคา้ก็น าไปปลกุเสกเพื่อน ามาสวมใส่ก็
มี” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 เป็นอย่างไร ? 

“ถา้มองจากกระแสท่ีเกิดขึน้แลว้ มองว่าจากกลุ่มท่ีมีความเชื่อดา้นนี ้กระแสมันน่าจะไป
ต่อได ้เพราะคนตอ้งการเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจมากขึน้ จากปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน 
ซึ่งงานควรจะมีเอกลกัษณข์องตนเอง เพื่อไม่ไหค้วามเชื่อ ความศรทัธาลดลง” 
คุณวีณา คิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ 
ปัจจุบันที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ ? 

“จริงๆ แลว้ ศาสตรเ์ร่ืองของตัวเลขมงคลมันมีมานานแลว้ ในฝ่ังยุโรป ท่ีในทางเอเชียพึ่ง
จะมีการรบัรูข้ึน้มา เน่ืองจากการสรา้ง Story ดังนั้นในไทย เห็นไดจ้ากเลข 8 จาก Infinity เลข 9 
แสดงถึงรชักาลท่ี 9 กา้วหนา้ ดงันัน้สองเลขนีส้ าหรบัไทย คิดว่าก็ยงัคงอยู่ต่อไปไม่มีวนัตกเทรน ทีนี้
ก็ขึน้อยู่กับรูปแบบ แต่ส าหรบัต่างประเทศนิยมเลข 7 เพราะฉะนั้นเครื่องประดับท่ีเกี่ยวกับตัวเลข 
เราคิดว่ามันมีตัวเลขบางตัวไปได้ตลอดแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เวน้แต่ว่ามีการสรา้งกระแส หรือ  Story 
ใหก้บัตวัเลข” 
คุณวีณา ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนั้น ? วิธีการใช้คือ ? 

“โดยปกติแลว้ทางบริษัทก็ไดม้ีการท าตัวเลขมงคลอยู่แลว้ ส่วนใหญ่เป็น เลข 8, ๙ ท่ีเรา
ผลิตมานานมากแลว้ มีหลายขนาดหลายไซด ์ตามความเชื่อความศรทัธาของคนไทย และเป็นการ
ร  าลึกรชักาลท่ี 9” 
คุณวีณา คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะ
เป็นอย่างไร ? 
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“คิดว่าตลาดสามารถโตได้ แต่ขึน้อยู่กับลักษณะของสินค้าแบรนด์นั้นๆ ต้องท าให้มัน
ชดัเจนมองแลว้เขา้ใจง่าย เขา้ใจในนยัยะท่ีเราส่ือออกไปทนัที แต่ถา้สินคา้ของเราเขา้ใจยาก ตอ้งมี
การอธิบาย การโฆษณา สรา้ง Story เพื่อท าให้คนเข้าใจ ปกติคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดลึกมาก 
ดงันัน้มนัจะใชเ้วลาในการท าใหค้นเขา้ใจ และอาจจะตอ้งดคูวามแข็งแรงของแบรนด ์ถา้เขามีก าลงั
ก็อาจจะท าไดเ้ลข แต่ถา้เป็น New brand คิดว่ายาก ตอ้งใชเ้วลาสกัหน่อย” 
และถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสูท่้องตลาด คุณวีณา คิดเหน็
อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ถา้ท าออกมาส าหรบักลุ่ม Niche market เลย คิดว่าดี แต่กลุ่มลูกคา้เราก็จะนอ้ยลง ท า
ให้เราตอ้งท างานหนักทางดา้นการโฆษณา เพื่อกระจายสินคา้ใหค้นเขารบัรู ้แต่เมื่อใดท่ีงานเรา
เป็นท่ีรบัรู ้เราจะกลายเป็น Unique ซึ่งในไทยไม่ค่อยมี ถา้ท าไดจ้ะไปไดไ้กล ใชเ้งินลงทุนมาก ใช้
เวลามากดว้ย” 
คุณวีณา มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างครับ ? 

“ไม่มีคะ” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุวีณา มณีใส ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 
 
ผลการสัมภาษณ ์คุณกนกวรรณ โอภาสสถาวร  
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
คุณปอ คิดอย่างไรกับธุรกิจเคร่ืองประดับ ณ ปัจจุบนั ? 

“โดยปกติแล้วทางรา้นเน้นการขายปลีกผ่านทางหน้ารา้นเท่านั้น แต่เน่ืองจากสถาณ
การณ์โรคระบาดท่ีเกิดขึน้ท าใหต้อ้งมีการปรบัเปล่ียนเขา้สู่การจัดจ าหน่ายแบบออนไลน์มากขึน้ 
ทางบริษัทก็เริ่มหนัมาท าการตลาดในรูปแบบนีม้ากขึน้ในช่วง 1 ปีท่ีผ่านมา” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการโ์รคระบาดโควิด-19 เป็น
อย่างไรครับ ? 

“เน่ืองจากในช่วงโควิดท าให้เราได้มาศึกษา และมองเห็นรา้นอื่นยังสามารถขายได้ นั้น
หมายความว่า ความตอ้งการของตลาดยังมี เพียงแต่เขายงัหาเราไม่เจอ และเราก็ยงัไม่เจอกบัเขา 
ถ้าเราได้เจอกัน ความต้องการมันตรงกันตาม  Target group ท่ีใช่ ท าให้เรามั่นใจว่าธุรกิจมัน
สามารถด าเนินต่อไปได ้แต่ก็ตอ้งค านึงถึงค่านิยมของคนท่ีเปล่ียนไป ไลฟ์สไตลค์นเปล่ียนไป จาก
การท่ีสวมใส่เครื่องประดับแสดงสถานะทางสังคม เปล่ียนเป็นการทุ่มเทให้กับแบรนดแ์นม การ
ท่องเท่ียวมากกว่า 
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และกลยุทธ ์การตลาด ก่อนและหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร ? 
“จากสถิติท่ีผ่านมาเห็นกลุ่มคนท่ีสามารถสรา้งเนือ้สรา้งตวัไดแ้ลว้ วัยประมาณ  40-50 ปี 

เป็นช่วงท่ีเขาสามารถซือ้เพื่อสะสม มองว่ายังเป็นกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยู่ และกลุ่มเป้าหมายท่ีอดัอัน้
จากการท่องเท่ียว ซึ่งท าให้เราต้องมาเน้นการตลาดเจาะจงกลุ่มนี้ โดยปกติทางรา้นเน้นเรื่อง
คุณภาพ ดีไซน์ ท าให้ในช่วงหลังโควิดเราต้องมาเน้นกลยุทธ์ทางด้านราคามากขึน้ แต่เมื่อ
สถานการณ์มันคล่ีคลายมากขึน้ทางรา้นก็จะกลับมาเน้นเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานการผลิต
เช่นเดิม โดยยึดมั่นในเร่ืองของความจริง ไม่โกหกลูกคา้ และเร่ืองของดีไซน ์ตอ้งออกแบบใหลู้กคา้
รูสึ้กทรงคณุค่าส าหรบัเขามากท่ีสดุ หาท่ีไหนมิได ้และในอนาคตอาจจะท าใหเ้กิดกลุ่มคนท่ีกลบัมา
ใชจ้่ายมากขึน้ หรือกลุ่มท่ีระวังตัวมากขึน้ลดการใชจ้่าย จากความไม่มั่นใจในสถาณการณ ์ความ
ผนัผวนของสถานการณต่์างๆ เช่น การเมือง สงคราม โรคระบาด จึงตอ้งท าใหท้างรา้นตอ้งหากลุ่ม
ลกูคา้ใหม่ไปเร่ือยๆ โดยการปรบัเปลี่ยนกลยทุธม์าทางออนไลนม์ากขึน้” 
และคิดว่าแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไร ? 

“น่าจะด าเนินการไปไดอ้ีกระดบันึง เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึน้ ค่าเงิน USD ท่ี
อ่อนลง เงินไทยแข็งค่าขึน้ ก าลังซือ้ของคนไทยก็มากขึน้ แลว้ราคาเพชรก็ถูกลงมากขึน้ จึงมีกลุ่ม
คนท่ีมองเห็นโอกาสนีเ้ขา้มาใชจ้่ายเครื่องประดบัมากขึน้ และจดุเด่นควรจะเนน้การออกแบบ สรา้ง
ความเป็น Unique ของตนเอง 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณปอ คิดเห็นอย่างไรกับการตลาดความเชือ่ และเคร่ืองประดับความเชื่อ ? 

“ทางรา้นก็มีลกูคา้กลุ่มหน่ึงท่ีมีความเชื่อ แลว้มาสั่งท า เช่น การเลือกใชเ้พชร จ านวนอัญ
มณี หรือรูปเสือ การแกปี้ชง แลว้ก็ไดร้บัผลตอบรบักลับมาในทางท่ีดี ก็ไดน้ าแนวทางนีม้าเป็นกล
ยุทธ์ในการเรียกลูกคา้เหมือนกัน ในช่วงเวลาหน่ึง แต่มันก็ตอ้งขึน้อยู่กับความเชื่อของลูกคา้ดว้ย
เช่นกันว่ามันตรงกับเราหรือไม่ ส่วนมากทางรา้นจะเน้นเรื่องของงานพลอย อัญมณีสีต่างๆ ส่วน
รูปแบบสญัลกัษณก์็มีแต่ไม่ถึง 1% ของรา้น” 
และคุณปอ คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบัน ? 

“ถา้มองในฐานะผูป้ระกอบการก็ถือว่าเป็นผลดีทั้งสองฝ่าย ทางรา้นก็สามารถออกแบบ
ตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้ได ้ลูกคา้ก็ไดเ้ครื่องประดบัท่ียึดเหน่ียวจิตใจ สามารถสวมใส่
ไดท้กุวนั” 
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และคุณปอ คิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไร ? 

“คิดว่ามันน่าจะดีขึน้ไปอีก เพราะว่าส่วนใหญ่จะประสบปัญหาท่ีเกิดขึน้ หลังจากมีการ
บูชาส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ก็ท าใหผ่้านพน้ไปได ้จึงคิดว่าส่ิงเหล่านีเ้ขา้มาช่วยหนนุ ช่วยเอือ้ใหเ้ราผ่านไปได”้ 
คุณปอ คิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ 
ปัจจุบันที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ ? 

“ก็ไดม้ีการลองกับตนเองดว้ยนะ โดยการศึกษาจากเบอรโ์ทรศัพท์ของตนเองก่อน แต่ก็
ไม่ไดม้ีการปรบัเปลี่ยน เพราะคิดถึงเร่ืองการติดต่อของลกูคา้ท่ีมีเบอรข์องเรามานานแลว้ เนน้ความ
สะดวก การจ าไดง้่ายมากกว่า แต่มุมมองของธุรกิจอื่นท่ีน ามาใช้ อย่างน้อยก็เป็นส่ิงท่ีท าใหเ้กิด
ความสบายใจได”้ 
และคุณปอ ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนัน้ ? วิธีการใช้คือ ? 

“ไม่ได้ใชเ้ลย แต่ท่ีมีก็ได้เลือกใช้จากเลขท่ีชอบมากกว่า และก็ใช้มายาวนานแล้วมาก
แลว้” 
และคุณปอ คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะ
เป็นอย่างไร ? 

“ก็คิดว่าเป็น Marketing แนวใหม่ เป็นการสรา้งมิติใหม่ สรา้งความแปลกใหม่ ความ
หลากหลาย ก็เป็นส่ิงท่ีดีต่อวงการเครื่องประดบั และอาจจะท าใหร้า้นคา้มองเห็นท่ีจะตอ้งหนัมาใช้
กลยุทธ์นีไ้ด้ มาสรา้งความต่างใหก้ับรา้น โดยส่วนตัวท่ีรา้นท่ีเคยท า ตัวหนังสือจีนเลข  6 ฝังเพชร 
ตามความเชื่อของลกูคา้ และทางรา้นเคยเจียรเพชรเป็นตัวอกัษร ฉะนัน้คิดว่า ก็สามารถเจียรเพชร
เป็นตวัเลขไดเ้ช่นกนั อาจจะท าใหเ้กิดความฮือฮาได”้ 
และถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสูท่้องตลาด คุณปอ คิดเห็น
อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ก็ถา้มนัเป็นกระแส เขา้วงการเร็ว มนัก็สามารถขายไดท้ัง้นัน้ แต่ก็อาจจะมาเร็วไปเร็ว” 
คุณปอ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติ่มอีกไหมครับ ? 

“อาจจะท าเป็นจี ้สรอ้ยขอ้มือ หรือตัวหว้ย หรืออยู่ในส่วนท่ีไม่เป็นจุดสงัเกตมากเท่าไหร ่
และใหอ้ยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อ ไม่ใช่ความงมงาย” 
 
ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุกนกวรรณ โอภาสสถาวร ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 
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ผลการสัมภาษณ ์คุณทวี อนิชัยบูรณ ์
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
คุณทวี คิดอย่างไรกับธุรกิจเคร่ืองประดับ ณ ปัจจุบัน ? 

“คิดว่ายังสดใสอยู่นะ ก่อนหน้าโควิดเราขายผ่านส่ือออนไลน์ ปัญหาท่ีเจอคือเรื่องของ
การปิดกันส่ือโฆษณา การเขา้ถึงส่ือต่างๆ ท่ีเราท าการตลาด น่ีคือผลกระทบ แต่โควิดก็มีผลในเชิง
บวกท าใหเ้ราไม่ตอ้งออกไปหาลกูคา้ขา้งนอก แต่ในทางออนไลนก์ลบัเป็นส่ิงท่ีดี” 
และแนวโน้มของตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการโ์รคระบาดโควดิ-19 จะเป็น
อย่างไร ? 

“ส่วนตัวก็ยังคิดว่าสดใสมากกว่า เพราะอะไรท่ีห่างหายไปนาน ก็จะท าให้เกิดความ
ตอ้งการ ไม่ใช่แค่เร่ืองของเครื่องประดบั การท่องเท่ียวก็ดว้ย” 
และเนื่องจากคุณทวีเป็นคนบริหารธุรกิจ คุณมีกลยุทธ ์การตลาด ก่อนและหลงั
สถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 เป็นอย่างไร ? 

“ส่วนใหญ่จะใชโ้ปรโมชั่นในการตลาด ทัง้แจกทัง้แถม ขึน้อยู่กบัสถาณการณน์ัน้ๆ ดว้ย” 
และคิดว่าแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไร ? 

“ก็คิดว่าโปรโมชั่นก็ยงัใชไ้ดอ้ยู่นะ ขึน้อยู่กบัฐานลกูคา้ท่ีเคยมีคอนเนคชั่นต่อกนั” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณทวี คิดเหน็อย่างไรกับการตลาดความเชือ่ และเคร่ืองประดับความเชื่อ ? 

“ปกติ เครื่องประดับมงคลก็มีมานานกาลแลว้นะ แต่กลุ่มคนท่ีใชม้ันจะคนละกลุ่มกนั ไม่
เหมือนกนั แต่โดยส่วนตวัแลว้เครื่องประดบัมงคลไม่ใชก้ลุ่มเป้าหมายของทางรา้นเลย” 
คุณทวี คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“ก็ยงัมีนะ แต่จะมากหรือนอ้ยไม่สามารถบอกได ้เพราะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของทางรา้น” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 

“บอกไม่ไดว้่าจะเป็นอย่างไร” 
คุณทวี คิดเหน็อย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ ปัจจบุัน
ที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ ? 

“คิดว่ามันมาด้วยกัน 100% เพราะลูกค้ากลุ่มนีจ้ะซือ้ตามความเชื่อ ส่วนใหญ่ท่ีท าจะ
ค านวนตามน า้หนกัเพชร น า้หนกัทอง ใหต้รงกบัเลขมงคล” 
คุณทวี ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนัน้ ? วิธีการใช้คือ ? 
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“ส่วนตวัผมเชื่อนะ ใชก้ับเบอรโ์ทรศัพทท์ัง้หมดเลย ทะเบียนรถ ทะเบียนบา้น อะไรท่ีเป็น
ตวัเลขผมเลือกใชเ้ลขมงคลหมดเลย ผมก็เรียนรูจ้ากส่ือต่างๆ” 
คุณทวี คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร ? 

“ส่วนใหญ่รา้นทั่วไปก็มีอยู่แลว้นะ แต่เป็นงานสั่งท า ถา้เฉพาะเจาะจงเลยคิดว่ายังตอบ
ไม่ได ้เพราะยงัไม่เคยเห็นมีรา้นไหนท า” 
และถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสูท่้องตลาด คุณทวี คิดเห็น
อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ผมคิดว่าเคยมีคนท านะ แต่ไม่มีการโปรโมทผ่านส่ือ เพราะรา้นทั่วๆไปก็ท ากนั แต่การท่ี
จะท าแบบนีเ้ลยมนัเป็นเร่ืองของความเชื่อ ก็ยงัไม่เห็นนะ เพราะมนัเฉพาะกลุ่ม” 
และคุณทวี มีข้อเสนอแนะไหมครับ ? 

“ไม่มีครบั” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุทวี อินชยับูรณ ์ณ วนัท่ี 10 มีนาคม 2564 
 
ผลการสัมภาษณ ์คุณกัญญนันท ์นิวัฒนจ์งศริิ  
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
คุณนิว คิดอย่างไรกับธุรกิจเคร่ืองประดับ ณ ปัจจุบัน ? 

“ถา้ก่อนโควิด ฐานลูกคา้ท่ีรา้นส่วนใหญ่มีก าลังซือ้จึงไม่ค่อยมีผลกระทบจากภายนอก
เท่าไหร ่สามารถจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างปกติ แต่หลงัโควิดฐานลกูคา้กลุ่มนีก้็มีการใชจ้่ายประหยัด
มากขึน้ อาจเป็นเพราะเรื่องของการระวังตัว หรืออาจจะกระทบกับธุรกิจ แต่ก็ไม่ไดห้ยุดชะงักไป
เลย” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไร ? 

“ก็คิดว่าแนวโนม้จะหันมาทางออนไลนม์ากขึน้ ธุรกิจก็น่าจะเริ่มปรบัตัวจริงจังในธุรกิจ 
เพราะไม่สามารถท่ีจะรอลกูคา้เหมือนเดิมท่ีรา้นไม่ไดแ้ลว้ ดว้ยสภาวะท่ีไม่ปกติ ลกูคา้บางกลุ่มอาจ
เดินทางไดไ้ม่ปกติ กลวัการเดินทาง ดงันัน้ธุรกิจก็ตอ้งปรบัตวัสู่ออนไลนม์ากขึน้ สู่โซเชียลมากขึน้” 
ทางบริษัทของคณุนิว ไดว้างกลยทุธ ์การตลาด ก่อนและหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็น
อย่างไรบา้งครบั ? 
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“ก่อนโควิดลกูคา้เกือบ 100% เป็นลกูคา้ท่ีเขา้ทางหนา้รา้น หรือไดร้บัการแนะน ามา จากญาติจาก
พี่นอ้ง เพื่อนของเพื่อน รอบๆตวัเรา ท่ีเรารูจ้กัเกอืบทัง้หมด ซึ่งเป็นฐานลกูคา้ของเรา แต่หลงัจากโค
วิดก็ท าใหเ้ราตอ้งลงมาสู่ออนไลน ์ลงภาพลงรูปมากขึน้ เพื่อใหล้กูคา้ใหม่ท่ีไม่รูจ้ักเรา เพื่อใหล้กูคา้
เห็นเราในมมุกวา้งมากขึน้ จากฐานลกูคา้ 100% ก็เปลี่ยนเป็น 70/30 เป็นลกูคา้ออนไลนม์ากขึน้” 
และแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเคร่ืองประดบัหลังสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 เป็น
อย่างไรครับ” 

“จริงๆ แลว้ในทางธุรกิจก็น่าจะมีการปรบัตวั บางรา้นก็อาจจะใชอ้อนไลนถ์ึง 80% ไปแลว้ 
ผูท่ี้เร่ิมตน้ใหม่อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลา ความเชื่อใจ ความมั่นใจของลกูคา้เป็นหลกั การป้อนขอ้มูล
ใหก้ับลูกคา้ เช่น เราเป็นใคร เราท าอะไร เชื่อใจเราไดด้ว้ยวิธีไหน ท าใหล้กูคา้เห็น เริ่มไวใ้จ ถึงจะ
เป็นการยอ้นกลบัมาซือ้สินคา้ของเรา” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณนิว คิดเหน็อย่างไรกับการตลาดความเชือ่ และเคร่ืองประดับความเชื่อ ? 

“ก็เป็นตลาดหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะในช่วงหลงัๆ เห็นลูกคา้มีความเชื่อมากขึน้ ส่วนมากก็
จะเป็นอญัมณีประจ าวันเกิด อัญมณีเสริมโชคชะตา อญัมณีท่ีช่วยในการเสริมส่ิงดีๆ ต่างๆ ใหก้ับ
ตวัเรา ซึ่งคิดว่าส่งผลต่อตวัผูส้วมใส่ในแต่ละบุคคลมากกว่า ไม่ถึงกับส่งผลวงกวา้งมากมาย แต่ทุก
วนันีก้็มีกระแสของออนไลนท่ี์สามารถจะท าใหส่ิ้งของเป็นท่ีรูจ้ักไดง้่าย ก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจท่ีเรา
ท า” 
คุณนิว คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“คิดว่าขึน้อยู่กบัความชอบของแต่ละบุคคลมากกว่า” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 เป็นอย่างไร ? 

“ถา้เร่ืองความเชื่อยงัไงก็อยู่คู่กบัสงัคมเรามาตลอด แต่คิดว่าก็ยงัต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ ขึน้อยู่
กบัว่าจะเอาจุดไหนมาท าใหค้นสนใจ หรืออาจจะเป็นกระแสท่ีมาช่วงหน่ึงแลว้ก็หายไป แต่ถา้เป็น
พลอยประจ าเดือนวนัเกิด ก็สามารถขายไดต้ลอดโดยท่ีไม่หายไป” 
คุณนิว คิดเหน็อย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ ปัจจบุัน
ที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ ? 

“ก็น่าสนใจ อาจจะเหมาะกับกลุ่มลูกคา้ท่ีใหค้วามส าคัญกับเลขศาสตร ์แต่ทุกวันนีค้นก็
รูจ้กัมากขึน้ จึงมีความน่าสนใจในการน ามาเป็นจดุขายใหก้บัสินคา้ได”้ 
และธุรกิจของคุณนวิ ได้ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิง่นั้น ? 
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“ส่วนใหญ่จะขึน้อยู่กับลักษณะงานท่ีท ามากกว่า งานสั่งท า เช่น งานนพเก้า เลข  9 ท่ี
ลกูคา้ชอบ บางครัง้ลูกคา้ก็ใหม้ีการออกแบบใหม้ีเพชร 9 เม็ด หรือ 8 เม็ด เพื่อส่ือถึง infinity แต่ก็
ขึน้อยู่กบัความเชื่อของลกูคา้มากกว่า” 
คุณนิว คิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร ? 

“คิดว่าถา้น ามาจัดเรียงเป็นตัวเลข มันอาจจะดูแปลก แต่ถา้เป็นในมุมมองการคัดพลอย
ใหไ้ดจ้  านวน 9 เม็ด พลอยสีจ านวนกี่เม็ด แลว้สามารถเล่าเร่ืองราวใหลู้กคา้ฟังได ้หรือสามารถบ่ง
บอกใหล้กูคา้รูไ้ดว้่ามนัรวมกนัทัง้หมดมีจ านวนตกท่ีเลขอะไร เพื่อท่ีจะเป็นความหมายแบบนี”้ 
และถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสูท่้องตลาด คุณนวิ คิดเห็น
อย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ส่วนตวัก็ยงัไม่เคยไดย้ิน แต่คิดว่าน่าสนใจ และท าใหลู้กคา้ท่ีสนใจเร่ืองนีย้ิ่งชอบมากขึน้
ในความเชื่อสายนี”้ 
คุณนิว มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเตมิไหมครับ ? 

“ก็อยากเห็นผลงานท่ีสอดคล้องกับ concept นี ้ดูน่าสนใจ น่าจะไดผ้ลตอบรบัท่ีดีจาก
กลุ่มลกูคา้กลุ่มนี”้ 
 
ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุกญัญนนัทน ์นิวฒันจ์งศิริ ณ วันท่ี 10 มีนาคม 2564 

 
ผลการสัมภาษณ ์คุณพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ ์
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับ 
คุณแก้ม คิดอย่างไรกับธุรกิจเคร่ืองประดับ ณ ปัจจุบนั ? 

“ก็ขอพดูถึงช่องทางในการขาย คิดว่า ณ ตอนนีเ้ป็นการ Disruption ท่ีดีมาก ทกุคนก็เริ่ม
หันไปขายทางส่ือออนไลน์ และมียอดขายท่ีดีกว่าปีท่ีแล้ว เพราะทุกวิชาชีพก็น่าจะไดผ้ลกระทบ
จากส่ิงท่ีเกิดขึน้ แต่ส่ิงท่ีเห็นจากการซือ้เครื่องประดบัออนไลน ์มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อย่างเห็น
ไดช้ดั เยอะมาก การตดัสินใจในราคาจากหลกัพนั หลกัหมื่น ก็มีการตดัสินใจเพิ่มขึน้สงูขึน้ ในราคา
ท่ีมากขึน้ จากรา้นท่ีน่าเชื่อถือ การดิลิเวอรี่ การส่งถึงบา้น ท าใหเ้ห็นว่า E-commerce การซือ้ของ
ออนไลนก์็โตขึน้” 
คุณแก้ม คิดว่าแนวโน้มของตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการโ์รคระบาดโควดิ-19 
จะเป็นอย่างไร ? 
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“น่าจะดีขึน้ ถ้ามองในภาพรวมภาพใหญ่ คนออกไปท างานมากขึน้ รายรบัมากขึน้ ก็
น่าจะมีความต้องการมากขึน้ ตามหลัก Demand-Supply แต่มองว่า Home shopping หรือ E-
commerce ในการขายออนไลนน่์าจะลดลง เน่ืองจากการจ าหน่ายเครื่องประดบัมันไม่เหมือนกับ
ธุรกิจประเภทอื่น เพราะถา้การซือ้ผ่านออนไลนอ์ย่างเดียวอาจจะไดแ้ต่ simple design แต่ถา้ตาม
ความชอบจริง จึงต้องมีการสัมผัส ลองของจริง เพราะการมองเครื่องประดับพลอย เพชร ผ่าน
โทรทศันก์บัของจริง มนัต่างกนั” 
และกลยุทธ ์การตลาด ก่อนและหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร ? 

“ก็เร่ิมมีการปรบัเปล่ียนแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ คือมันก็ตอ้งใชเ้วลาบา้ง เน่ืองจากเราเป็น
หนา้ใหม่ของตลาด” 
และคิดว่าแนวทางในการฟ้ืนฟูธุรกิจเคร่ืองประดับหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 จะ
เป็นอย่างไร ? 

“การมีหน้ารา้นเป็นส่ิงท่ีดีของการจ าหน่ายเครื่องประดับ แต่ละ  Item ก็มีกลยุทธ์ท่ี
แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคา้ กลุ่มเป้าหมายมากกว่า” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดความเชื่อ 
คุณแก้ม คิดเห็นอย่างไรกับการตลาดความเชื่อ และเคร่ืองประดับความเชื่อ ? 

“จริงๆ เรื่องของความเชื่อมันมีมานานแล้ว แต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเทรน มีขึน้มีลง แต่
ความเชื่อก็ยงัคงอยู่ไม่หายไปไหน” 
คุณแก้ม คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชือ่ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“ก็คิดว่าเป็น Marketing ท่ีขายได้ ณ ตอนนั้นๆ แต่ก็เป็นอะไรท่ีขยาย โตอย่างรวดเร็ว
ดว้ย” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร ? 

“ก็ยงัโตไปเร่ือยๆ นะ” 
คุณแก้ม คิดเห็นอย่างไรกับความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคล ? และธุรกิจ ณ 
ปัจจุบันที่น าความเชื่อทางเลขศาสตรม์าใช้ ? 

“ส่วนตัวคิดว่าเลขศาสตรม์ีผลต่อหลายๆ ส่ิงในภาพรวมนะ เกิดต่างกัน เวลาต่างกัน ก็
ส่งผลท าใหบุ้คลิกต่างกัน บางคนอาจจะผ่านประสบการณ์จากการความส าเร็จความเชื่อทางเลข
ศาสตร ์ก็ท าให้เห็นหลายท่านหันมาท าเครื่องประดับทางดา้นนีเ้ยอะขึน้ ขายดีด้วยทางออนไลน ์
และธุรกิจอื่นท่ีน าความเชื่อมาใช ้ก็เห็นว่ามีความเชื่อเพิ่มขึน้ มีผลต่อธุรกิจมากขึน้” 
และคุณแก้ม ใช้เลขศาสตรกั์บอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนัน้ ? วิธีการใช้คือ ? 
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“กบัธุรกิจไม่ไดใ้ชเ้ลย ส่วนตวัก็ไม่ไดใ้ชเ้ลย” 
และคิดอย่างไรกับเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร ? 

“ส่วนใหญ่เครื่องประดับมงคลก็ขายไดอ้ยู่แลว้ แต่กับเครื่องประดับมงคลท่ีมีเลขมงคลก็
เห็นว่ามีอยู่แล้ว อาจจะมีการออกแบบควบคู่กับพลอยประจ าวันเกิด โดยออกแบบเป็นตัวเลข
สวยงามฝังเพชรพลอย” 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสู่ท้องตลาด คุณแก้ม คิดเหน็อย่างไร 
? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ก็น่าจะเรียบๆ แต่ตอ้งค านึงถึงดีไซนด์ว้ย เพราะขึน้อยู่กบัความชอบของดีไซนด์ว้ย น่าจะ
เป็นดีไซน์ธรรมดา ท่ีสามารถใส่ได้ทุกวัน และควรมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะท่ีมีความเชื่อ ความสนใจ
เฉพาะ 
และคุณแก้ม มีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมครบั ? 

“ก็จะเนน้ของเร่ืองดีไซน ์ถา้จะเอาขอ้มลูไปใชใ้นระยะยาว” 
 
ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุพชรพรรณ ลีฬหรตันรกัษ์ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2564 
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บทแบบสัมภาษณก์ลุม่ประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์
 
ผลการสัมภาษณจ์ากอาสามสมัคร ท่านที่ 1 (นามสมุมติ คือ คุณ A) 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
คุณ A ครับ ขอทราบรายละเอียดส่วนตวัเบือ้งต้น เช่น อายุ สถานภาพ ศาสนา ครับ ? 

“อาย ุ30 ปี สถาณภาพโสด ศาสนาพทุธ” 
คุณ A ประกอบอาชีพ หรือสว่นทีท่่านบริหารจัดการอะไรครับ ? 

“อาชีพหลกัเป็นพนกังานบริษัทเอกชน และอาชีพเสริมเป็นนายหนา้ขายประกนั” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
คุณ A รู้จักความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคลได้อย่างไร ? จากที่ไหน ? และมีความเชือ่
ทางด้านอะไรอีกบ้าง ? 

“เน่ืองจากแต่ก่อนเคยท างานธนาคาร แลว้เจอลกูคา้ท่ีมีความเชื่อทางดา้นเลขมงคล เขา
ส ารวจเบอรร์หัสสาขา ว่าขึน้ตน้ดว้ยเลย 051 ว่าเป็นเลขมงคล จนมาเจอลูกคา้หลายท่านมากขึน้ 
จนมีลกูคา้ท่านหน่ึงมาใหช้่วยหาเลขบญัชีธนาคารว่ารนัถึงเลขท่ีเท่าไหรแ่ลว้ ลงทา้ยดว้ยเลขอะไร ? 
จนท าให้เราค่อยๆ ได้เริ่มศึกษา จากเฟสบุคส ์และศึกษาเองจากอาจารยบ์างท่าน จนมาใชเ้ลข
มงคล และมีความเชื่อเร่ืองชื่อสกุล วนัเดือนปีเกิด ดวงดาว และเครื่องรางของขลงั” 
คุณ A คิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 

“ท่ีเชื่อเพราะเริ่มเห็นจากลูกคา้ท่ีเขา้มามีมากขึน้ หลายท่าน แลว้มีลูกคา้ท่านหน่ึงมาทัก
เบอรโ์ทรศัพทท่ี์ใช้ว่า มีเลขกันเสน่ห์ เงินไม่เขา้ เสน่ห์ก็ไม่มี จนเราเร่ิมเชื่อ แลว้เปล่ียนมาใชเ้บอร์
มงคล จนเราไดโ้อกาสเปล่ียนไปไดช้ัดเลย ภายใน 3, 6 เดือน หลังจากนั้นก็เหมือนเบอรท์ าใหเ้รา
เจอเร่ืองท่ีดีขึน้ ยิ่งๆขึน้ไปอีก” 
คุณ A ใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนั้น ? วิธีการใช้คือ ? 

“ส่ิงแรกก็ใชก้ับเบอรโ์ทรศัพท์ และก็แนะน าใหก้ับคนรอบขา้ง ตอนเลือกซือ้บ้านก็เลือก
เลขท่ีบา้น ทะเบียนรถ แลว้จากการท่ีไดศึ้กษาเร่ืองเลขมงคลของการตัง้ชื่อสกุล ซื่อตน้ดีอยู่แลว้ เลข
มงคลดีแล้ว แต่นามสกุลไม่มงคล ท าให้เราเชื่อแล้วเปล่ียนนามสกุลให้ชีวิตดีขึน้ ความรกัดีขึน้ 
อย่างเห็นไดช้ดั” 
คุณ A คิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการน าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใด ? ด้านใด ? 
ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ? 
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“คนแรกท่ีแนะน าก็คือแฟน โดยใหเ้บอรม์งคลท่ีเหมาะกับอาชีพไปใหเ้ขาเลือก ตอนนีก้็ดี
ขึน้ ใจนิ่งขึน้ ส่วนคณุพ่อท าธุรกิจส่วนตัวสวนผลไม ้ท าใหข้ยันมากขึน้ คอนเนคชนัดีขึน้ และก็พี่สาว
เป็นพยาบาล การเงินเขาดีขึน้ อาชีพเสริมเขาก็ดีขึน้” 
และคนสว่นใหญ่ที่มาปรึกษาคุณ A เก่ียวกับกับเร่ืองอะไร ? ความส าเรจ็ในชีวิต ? การ
งาน ? การเงิน ? และความรัก ? และจะเลือกใช้เลขมงคลอะไร ? 

“ก็แลว้แต่อายุ ถา้อายุช่วง 30 จะเรื่องความรกัเป็นส่วนใหญ่ ถา้อายุ 40-50 ปี จะเกษียร
แลว้ เป็นพนกังานประจ า ส่วนใหญ่ก็เรื่องสขุภาพ การถกูโกง การถกูหกัหลงั” 
คุณ A คิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคล ที่มีอิทธิผลต่อสังคมไทยอะไรบ้าง ? ท าไมถึง
คิดเช่นนั้น ? 

“มีนะ เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล” 
และคุณ A คิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจ ณ ปัจจบุันที่น าความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลข
มงคลมาใช้ในการด าเนนิธุรกิจ ? มาเป็นจุดขายของธุรกิจ ? 

“คิดว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนตวัคิดว่าคนท่ีน ามาใชน่้าจะมีความเชื่อ การพิสูจน์
ก่อนน ามาใช ้แมข้นาดธุรกิจใหญ่ๆ ท่ีรูจ้ัก เรายังแปลกใจเลยว่า เขาก็เชื่อดว้ยหรอ มันก็คงท าให้
ธุรกิจเขาปังๆ ดงัๆ ขึน้ไปอีก” 
คุณ A คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“คิดว่ามนัไปได”้ 
คุณ A คิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 คิดว่าจะ
เป็นอย่างไร ? 

“ไม่ว่าจะความเชื่อศาสตรไ์หน มันก็อยู่กับคนไทยมายาวนาน ถ้าสถาณการณ์ช่วงนี ้
เศรษฐกิจแบบนี ้ถา้น าความเชื่อมาประยกุตใ์ช ้คิดว่าแนวโนม้น่าจะเป็นไปได”้ 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
คุณ A มีเคร่ืองประดบัมงคลเป็นประเภทไหน ? (แหวน จี ้สร้อย ก าไล ต่างหู เข็มกลัด 
ตลับพก) จ านวนก่ีชิน้ ? 

“ส่วนตวัน าแหวนทองท่ีเรามีไปสลักเลขท่ีเราชอบ ใหเ้รารูสึ้กอุ่นใจ เลขอยู่กบัเราในทุกๆท่ี 
และก็มีจี ้เลขยนัต”์ 
และสวมใส่บ่อยคร้ังแค่ไหน ?  

“ก็มีจีท่ี้มีเลขของพระพิฆเนศ และแหวนท่ีสลักเลข ใส่ติดตัวตลอด ส่วนก าไลหินท่ีมีป่ีเซ๊
ยะ หรือมีคู่เลขท่ีเราชอบ ก็นานใส่ที ไม่ค่อยบ่อย” 
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เคร่ืองประดับมงคลที่คุณสวมใสท่ ามาจากวสัดุอะไร ? มสีีสนัของเพชรพลอยเพิ่มความ
เป็นมงคลต่อเคร่ืองประดับหรือไม่ ?  

“ขึน้อยู่กบัก าลังซือ้ของลูกคา้ ถา้ลูกคา้มีก าลังซือ้หน่อย ก็เป็นทองแท ้ทองค าขาวไปเลย 
ถา้จะใหเ้ขา้ถึงทกุระดบัอาจจะเป็นทอง 18K เน่ืองจากวสัดแุข็งแรง สวยงาม และสามารถประยกุต์
ใหส้วยงามได ้อาจจะมีการประดับเพชร ส่วนเรื่องสีสันขึน้อยู่กับความชอบความสวยงาม แต่ก็
อยากไดค้ าแนะน าตามวนัเดือนปีเกิด ตามราศี ควรใชอ้ะไรดีมนัถึงเหมาะสมกบัเรา” 
คุณ A คิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณท์ี่คุณเชื่อมีอะไรบ้างทีส่ื่อถึงความเป็นมงคล ? 
เก่ียวกับความส าเร็จ ? การงาน ? การเงนิ ? ความรัก ? ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร ? 

“ขึน้อยู่กับการดีไซน์ ส่วนตัวเลขท่ีใช้ก็ต้องขึน้อยู่กับบุคคลนั้นๆ อย่าให้มีเลขกาลกิณี 
อาจจะท าการสลักเลขมงคลลงไป หรือสรา้งนัยยะลงไป หรือออกแบบเป็นตัวเลขมงคลท่ีเราชื่น
ชอบเลยก็ดี พรอ้มท าให้เป็นกระแส บุคคลอื่นอาจจะเข้ามาถามแล้วบอกต่อ ส่งผลให้เกิดข้อดี
มากกว่าขอ้เสียไปเลย” 
และคิดว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล สามารถเพิม่ความเป็นสิริมงคลของเคร่ืองประดับได้
อย่างไร ? 

“เป็นส่ิงท่ีดี มองว่าตวัเลขมาส่งเสริมเรา ดึงดดูเราใหเ้ขา้ไปหา” 
คุณ A คิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ? 

“ถา้เป็นทองก็ควรอิงกับราคาตลาด แลว้บวกกบัค่าออกแบบ ค่าแรง ราคาท่ีรบัไดไ้ม่เกิน 
30,000-40,000 บาท” 
และเหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดบัมงคล ? 

“เพราะเราอยากได้ เพื่อความสบายใจ ยังไงก็ไม่คิดจะขายเก็บไว้เป็นมรดก ถ้าเป็น
เครื่องประดับมงคลท่ีเป็นกระแส ก็จะดูท่ีไปท่ีมา ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้นๆ และก็ตอ้งท าใจ
เร่ืองราคาอาจจะสงูตาม” 
คุณ A คิดว่าเคร่ืองประดับมงคลสามารถหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม ?  

“ตอนนีก้ารเขา้ถึงหนา้รา้นค่อนขา้งยาก ส่วนใหญ่ก็ตามโซเชียล” 
จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหนสง่ผลต่อการเลือก
ซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 

“ผ่านทางออนไลน”์ 
รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่เลือกซือ้คือ ? 

“ตามเพจท่ีน่าเชื่อถือ มีท่ีมาท่ีไป” 
เหตุผลที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลจากช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/ออนไลน)์ เพราะ
อะไร ? 
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“ผ่านบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ มีบุคคลอา้งอิง” 
ใครเป็นผู้มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจซือ้เคร่ืองประดับมงคลของคุณ A ? 

“ส่วนใหญ่ตวัเอง แฟน และอิทธิผลของดารา พรีเซนเตอร”์ 
บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“มีผล สินค้าอาจธรรมดา แต่แพคเก็ตดูดี สวยงาม อาจจะซื ้อเก็บไว้ หรือน าไปเป็น
ของขวญัได”้ 
คุณ A คิดว่าควรมีช่องทางในการในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“ควรมี อย่างเช่น Line@ เพื่ออัพเดทรายการสินคา้ โปรโมชั่นสินคา้ สินคา้ใหม่ การดูแล
หลงัการขาย” 
ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 

“เป็นเครื่องประดับตามรูปแบบตวัเลขท่ีเราชื่นชอบ อาจมีการฝังเพชรเพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่ม
ความเป็นมงคลไดอ้ีก” 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตร ์ออกสู่ท้องตลาด คุณ A คิดเห็นอย่างไร ? 
ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 

“ดี เพราะบางท่านท่ีศึกษาทางดา้นตวัเลข และชอบเครื่องประดบัดว้ยก็มีค่อยขา้งมากใน
ปัจจบุนั ถา้มีรา้นหรือมีเพจท่ีออกแบบเกี่ยวกบัเครื่องประดบั ก็เป็นการตอบโจทยใ์หก้บัลกูคา้ท่ีเชื่อ
ในเลขศาสตรไ์ด ้
คุณ A มีข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ ? 

“อยากใหแ้ยกกลุ่มลกูคา้ จะไดต้อบโจทยไ์ดห้ลายๆ กลุ่ม” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุ A (นามสมมติุ) ณ วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2564 
 
ผลการสัมภาษณอ์าสาสมัคร ท่านที่ 2 (นามสมมุติ คือ คุณ B) 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
คุณ B ช่วยแนะน าตวั และข้อมูลส่วนตัวเชน่ อายุ สถานภาพ ศาสนา ด้วยครับ ? 

“อาย ุ28 ปี โสด ศาสนาพทุธ” 
และอาชีพ หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ ? 

“ขายของออนไลน ์พวกของสวยงาม เครื่องประดับแฟชั่นทั่วไป และวัตถุมงคล จ าพวก
พระ” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
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คุณ B มีความเชื่อในเร่ืองใดบ้าง ? และคุณรู้จักความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคลได้
อย่างไร ? จากที่ไหน ? 

“ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเกือบทกุอย่างเลย เช่น ตวัเลข ดวงดาว วัตถมุงคล ของขลงั และ
แทบจะทุกศาสนาเลย เทพจากพราหมณฮ์ินดู คือเชื่อ และสามารถเขา้วดัจีน วดัพราหมณ ์วัดท่ีมี
ส่ิงศกัด์ิสิทธิ์ไดห้มด และรูจ้กัศาสตรด์า้นตวัเลขจากโฆษณาเบอรม์ือถือตามสถานท่ีต่างๆ” 
คุณ B คิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 

“ก็พึ่งเริ่มศึกษามาได ้1 ปี ศึกษาจากเฟสบุคส ์หรือกลุ่มเฉพาะจากผูท่ี้มีความรู ้แลว้น ามา
ลองใช้ เอามาพิสูจน์เอง และให้ครอบครวั นอ้งสาวมาลองใช้ แล้วสอบถามท่ีหลังว่าใชเ้ลขแล้ว
เป็นไง ดีขึน้ไหม” 
และคุณ B ใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิง่นั้น ? วิธีการใช้คือ ? 

“จริงๆ ตัวเองเป็นคนท่ีไม่ค่อยมั่นใจ และรูสึ้กว่าตนเองไม่มีเสน่ห ์เลยอยากลองใช ้23 แต่
ในใจชอบ 24 แต่หายากมา ถา้ไดเ้ลขมาก็จะเอาไปเนน้กับการคา้ขาย เสน่ห์พูดคุย เมตตามหา
นิยม เรียกลกูคา้ แต่ก็มีบุคคลท่านอื่นเขา้มาเพื่อจดุประสงคอ์ื่นเช่นกนั” 
คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการน าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใด ? ด้านใด ? ท าไม
ถึงคิดเช่นนั้น ? 

“แลว้แต่จดุประสงคข์องแต่ละคนมากกว่าว่าเนน้ตรงไหน การคา้ขาย เสน่ห”์ 
ถ้าคุณ B สามารถเลือกใช้เลขมงคลได้ในหลายๆ ด้าน คุณ B จะเลือกใช้กับเร่ืองอะไร ? 
ความส าเร็จในชวีิต ? การงาน ? การเงนิ ? และความรัก ? 

“ตอนนีเ้ร่ืองการเงิน การคา้ขายเป็นหลกั ส่วนเร่ืองความรกั ตอนนีไ้ม่ไดคิ้ดแลว้ ปล่อยว่าง
แลว้ อาจจะเป็นท่ีช่วงอายกุ็ได ้ถา้อายมุากขึน้อาจจะเปลี่ยนความคิดก็เป็นได”้ 
คุณ B คิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคล ที่มีอิทธิผลต่อสังคมไทยอะไรบ้าง ? ท าไมถึง
คิดเช่นนั้น ? 

“เฉยๆ นะ เพราะก่อนหนา้นีม้นัก็มีการใชเ้ลขมงคลมาอยู่แลว้ มนัก็เหมือนเป็นเร่ืองปกติ” 
คุณ B คิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจ ณ ปัจจุบันทีน่ าความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคลมา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ? มาเป็นจุดขายของธุรกิจ ? 

“มันก็โอเคนะ ถา้กิจการเขาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ เช่น รา้นเหลา้แถวบา้น ตัง้ชื่อ
รา้นแลว้ตามดว้ยเลขมงคล” 
คุณ B คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“คิดว่ากระแสมันก็ควบคู่กันไปกับกระแสตวัเลขนะ มันสามารถไปดว้ยกนัได ้ไปในทางท่ี
ดี” 



  270 

และแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลังสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 คุณ B คดิว่าจะเป็น
อย่างไร ? 

“คิดว่ามันต้องดูเศรษฐกิจดว้ย การท่ีเราเชื่อศาสตรค์วามเชื่อ มันก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้
เรามีก าลงัใจ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง เป็นแรงกระตุน้ใหเ้ราอยากจะท าอยากจะพฒันามากกว่า 
แต่ก็ขึน้อยู่กบัสภาวะแวดลอ้มรอบตัวเรา เช่นตัวเราท าอะไรหรือป่าวใหม้ันดีขึน้ไหม ถา้ในอนาคต
เศรษฐกิจมนัหมนุเวียนดีกว่านี ้ทกุอย่างมนัก็อาจจะดีกว่านี”้ 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
คุณ B มีเคร่ืองประดบัมงคลเป็นประเภทไหน ? (แหวน จี ้สร้อย ก าไล ต่างหู เข็มกลัด 
ตลับพก) จ านวนก่ีชิน้ ? 

“ส่วนใหญ่เป็นพระเครื่อง เป็นจี ้สรอ้ยคอ ค่อนขา้งมาก” 
และสวมใส่บ่อยคร้ังแค่ไหน ?  

“ส่วนใหญ่ก็จะมีอนัเดียวท่ีใส่ตลอด บางอนัก็ไวใ้นกระเป๋าบา้ง นอกนัน้ก็ไวท่ี้หิง้พระ” 
เคร่ืองประดับมงคลที่คุณ B สวมใส่ท ามาจากวัสดุอะไร ? มสีีสนัของเพชรพลอยเพิ่ม
ความเป็นมงคลต่อเคร่ืองประดับหรือไม่ ?  

“ชอบทองรูปประพรรณ เพราะปกติชอบใส่ติดตัว อาบน า้ ไม่ค่อยถอดเขา้ออก ส่วนเร่ือง
สีสนัเชื่อนะ แต่ไม่ค่อยเท่าไร ่เอาตามความรูสึ้กชอบมากกว่า” 
คุณ B คิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณท์ี่คุณเชื่อมีอะไรบ้างทีส่ื่อถึงความเป็นมงคล ? 
เก่ียวกับความส าเร็จ ? การงาน ? การเงนิ ? ความรัก ? ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร ? 

“ส่วนใหญ่ก็ตามรูปแบบ ตามดีไซนม์ากกว่า บางรูปแบบก็อาจจะส่ือความเป็นสิริมงคล
ได ้เหมือนการสะกดจิต เห็นทกุๆวนั มนัก็จะน าไปในทางท่ีดีได ้เช่น ความรกัคิดถึงรูปหวัใจ การเงิน
คิดถึง Infinity และถงุเงิน” 
คุณ B คิดว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล สามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลของเคร่ืองประดับได้
อย่างไร ? 

“คิดว่าได้มันดูวิเศษขึน้ โดยเฉพาะถ้าเป็นเลขท่ีเราชอบด้วย ท าให้เรารูสึ้กดี  Special 
มากขึน้ โดยการสลกัเลขท่ีชอบลงในเครื่องประดบัเลย” 
คุณ B คิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ? 

“ราคาประมาณ 500-3,000 บาท” 
และเหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดบัมงคล ? 

“เป็นคนท่ีชอบดีไซน์ตามแบบท่ีตัวเองชอบ และตัวเลขมงคลท่ีแฝงไว้อาจจะไม่ต้อง
เปิดเผยก็ได ้และตดัสินใจซือ้เพื่อการลงทนุดว้ย เพราะจะไดน้ าไปขายได้ 



  271 

คุณ B คิดว่าเคร่ืองประดับมงคลสามารถหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม ?  
“รา้นทองรูปพรรณ” 

จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหนสง่ผลต่อการเลือก
ซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 

“50/50 ตอ้งดคูวามน่าเชื่อถือของรา้น” 
รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่เลือกซือ้คือ ? 

“ตาม Shopee Lazada เพราะคนจะเขา้ถึงง่ายกว่า สะดวก และรวดเร็ว” 
และเหตุผลที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลจากช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/ออนไลน)์ 
เพราะอะไร ? 

“วสัดขุองสินคา้ คณุสมบติั รายละเอียดท่ีแจง้ไว ้เพื่อเป็นการตดัสินใจ” 
ใครเป็นผู้มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? พนักงานขายจ าเป็นไหม ? 

“ไม่จ  าเป็นตอ้งมี แต่ควรเขียนรายละเอียดใหช้ัดเจน แต่ถา้ตอ้งมีก็อาจจะดีส าหรบัคนท่ี
เขาไม่เขา้ใจเลย ท่ีไม่มีความรู ้เพื่อช่วยในการอธิบาย” 
บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“ส่วนตวัสนใจท่ีสินคา้มากกว่า ไม่ไดส้นใจท่ีแพคเก็จ แต่ส าหรบับางคนอาจจะสนใจแพค
เก็จภายนอกดว้ย” 
คุณ B คิดว่าควรมีช่องทางในการในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“ควรท า” 
ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 

“หนา้ตาควรจะเป็นแบบธรรมดา จิวเวอรี่ทั่วไป แต่มีตวัเลขซ่อนอยู่ขา้งใน” 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสู่ท้องตลาด คุณคิดเห็นอย่างไร ?  

“ส่วนตวัชอบเรียบๆ อาจมีเพชรเม็ดเล็กๆ” 
และคุณ B มีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิอะไรไหม ? 

“ไม่มี” 
ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุ B (นามสมมติุ) ณ วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ ์2564 

 
ผลการสัมภาษณอ์าสาสมัคร ท่านที่ 3 (นามสมมุติ คือ คุณ C) 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
รบกวนคุณ C ช่วยบอกรายละเอียดคราวๆ อายุ สถานภาพ ศาสนา ? 

“อาย ุ33 ปี สมรสแลว้ มีลกู 1 คน ศาสนาพทุธ” 
และอาชีพ หรือส่วนที่ท่านบริหารจดัการ ? 
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“เป็นนิติบุคคลดแูลคอนโด เป็นผูจ้ดัการนิติ งานดแูลและแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูบา้น” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับความเชื่อทางดา้นเลขศาสตร ์
คุณ C มีความเชื่อในเร่ืองใดบ้าง ? และคุณรู้จักความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลขมงคลได้
อย่างไร ? จากที่ไหน ? 

“เราจะเชื่อเร่ืองเทพ สายทางฮินด ูพระพิฆเนศ พระแม่อมุา เร่ิมเรียนรูเ้ลขศาสตรจ์ากการ
ท่ีมีคนท่ีมีความรูท้างดา้นโหราศาสตร ์ดา้นตวัเลขมาทกัเบอรโ์ทรศัพทว์่ามนัไม่ดี แลว้เร่ิมคน้หาจาก
ในอินเตอรเ์น็ต จากกลุ่มเฉพาะในเฟสบุคส ์และถามจากประสบการณผ์ูรู้ว้่าเป็นอย่างไร” 
คุณ C คิดเหน็อย่างไรกับเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 

“ตอนนีคื้อเชื่อ แลว้เป็นตวัอย่างเป็นไปตามตวัเลขท่ีใชจ้ริงๆ” 
และคุณ C ใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิง่นั้น ? วิธีการใช้คือ ? 

“เบอรม์ือถือ และมีแหวนดว้ยการสลกัตัวเลขลงไปตามตวัเลขท่ีเขา้กับเรามากท่ีสดุ และก็
มีลกูชาย 9 ขวบ เขียนเลขแปะไวท่ี้หนงัสือก็ท าใหเ้ขาอยากรู ้อยากเรียนรูค้วามหมายของตวัเลขไป
ดว้ย” 
ถ้าจะให้คุณ C แนะน าคนสว่นใหญ่น าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใด ? ด้านใด ? 
ท าไมถึงคิดเช่นนัน้ ? 

“ก็จะแนะเหมือนกบัท่ีเราใชน้ะ ก็คือแหวนสลกัเลข เพราะบางคนท่ียังไม่เชื่อเร่ืองเลขมาก 
ก็อยากใหเ้ขาท าแหวนก่อน ลองกับนอ้งสาวตนเอง เพราะนอ้งไม่เชื่อเลยและคิดว่าเรางมงาย เลย
ใหน้้องลองใส่แหวน แลว้สังเกตความเปล่ียนแปลง แลว้มันก็เปล่ียนไปนะ ถา้เป็นคนอื่นก็อาจจะ
เป็นทะเบียนรถ เบอรม์ือถือ” 
ถ้าคุณจะเลือกใช้เลขมงคล คุณจะเลือกใช้กับเร่ืองอะไร ? ความส าเร็จในชีวติ ? การงาน 
? การเงิน ? และความรัก ? 

“กลุ่มเลขเสน่ห์ 263 มันจะเด่นเรื่องการงาน ความรัก มันจะดึงจุดเด่นของเราออกมา 
และตอนนีก้็ใช ้89 เพราะมนัเกี่ยวกบังานของเรา เราตอ้งการอ านาจในงานของเรา” 
คุณ C คิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคล ที่มีอิทธิผลต่อสังคมไทยอะไรบ้าง ? ท าไมถึง
คิดเช่นนั้น ? 

“ทุกวันนีคิ้ดว่าคนไทยเชื่อเรื่องเลขนะ มีอาจารยท่์านนึงปล่อยเลขชุดออกมา จนพ่อค้า
แม่คา้เอามาใช”้ 
คุณ C คิดเหน็อย่างไรกับธุรกิจ ณ ปัจจุบันทีน่ าความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์เลขมงคลมา
ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ? มาเป็นจุดขายของธุรกิจ ? 
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“เหมือนพวกเวปไซดพ์นัน ชอบใช้ 888 มันตรงกับอาชีพของเขา เลยมองว่ามันเป็นการ
เอาความโดดเด่นของตวัเลขมาใชก้บัอาชีพ หรือตามรา้นคา้ มีการตัง้ชื่อแลว้ตามดว้ยตวัเลข 26 24 
หรือเร่ิมมีการเปล่ียนบา้นเลขท่ี เปลี่ยนทะเบียนรถ” 
คุณ C คิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อ วัตถุมงคล เคร่ืองราง ณ ปัจจุบนั ? 

“ใช่ อย่างเช่นรา้นทองบางรา้น เขาก็ผลิตแหวนท่ีมีตวัเลขมงคล ต่างหกู็มี” 
และคิดว่าแนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาดโควดิ-19 เป็นอย่างไร ? 

“ก็คิดว่ายังอยู่นะ เพราะมันเป็นชีวิตประจ าวัน กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต คนท่ีเชื่อไป
แลว้ก็จะใชม้นัอยู่อย่างนัน้ จะไม่เปลี่ยน” 
 
ประเด็นค าถามหลักเก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
คุณ C มีเคร่ืองประดับมงคลเป็นประเภทไหน ? (แหวน จี ้สร้อย ก าไล ต่างหู เข็มกลัด 
ตลับพก) จ านวนก่ีชิน้ ? 

“อย่างแรกมีแหวนท่ีสลกัตวัเลข และคิดว่าอยากจะซือ้ต่างหท่ีูเป็นคู่เลข” 
และสวมใส่บ่อยคร้ังแค่ไหน ?  

“แหวนใส่ทกุวนั” 
เคร่ืองประดับมงคลที่คุณสวมใสท่ ามาจากวสัดุอะไร ? มสีีสนัของเพชรพลอยเพิ่มความ
เป็นมงคลต่อเคร่ืองประดับหรือไม่ ?  

“ส่วนตวัชอบทองค าขาว และมองว่าทกุวนันีเ้หมือนมีการเอามาผสมผสานกนันะ” 
คุณ C คิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณท์ี่คุณเชื่อมีอะไรบ้างทีส่ื่อถึงความเป็นมงคล ? 
เก่ียวกับความส าเร็จ ? การงาน ? การเงนิ ? ความรัก ? ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร ? 

“ได ้ส่วนตัวก็มีแหวนรูปมังกรพันนิว้มองเป็นเรื่องของอ านาจบารมี แหวนพญานาคมอง
เป็นเร่ืองของสขุภาพ แหวนรูปโอมหรือแหวนพระพิฆเนศมองเป็นเร่ืองของความส าเร็จ ส่วนใหญ่ก็
เป็นความเชื่อส่วนตวัมากกว่า” 
คุณ C คิดว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล สามารถเพิ่มความเป็นสิริมงคลของเคร่ืองประดับได้
อย่างไร ? 

“คิดว่าน่าจะเป็นตวัเลขฝังเพชร เรียบง่ายใส่ไดท้กุสถาณการณ ์ถา้มีการสลกัตัวเลขมงคล
ท่ีเราชอบก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้ับสินคา้ไดอ้ีก ส าหรบับางคนท่ีมีความเชื่อในดา้นตัวเลขมาก 
ถ้าในเครื่องประดับมีนัยยะของตัวเลข ก็เหมือนเพิ่มความเป็นพิเศษมากขึ ้นไปอีก มี  story 
มากกว่า” 
คุณ C คิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ? 
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“ถ้าราคาท่ีคนทั่วไปสามารถซือ้ได้ น่าจะ  1,000-2,000 บาท เพราะงานบางอย่างมัน
ราคาสงูไป แต่เราก็หางานมาแทนไดเ้พื่อใหร้าคามนัลดลง แต่ความเป็นมงคลก็ยงัเหมือนเดิม” 
และเหตุผลอะไรที่ท าให้คุณ C เลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 

“ก็เรื่องของความเชื่อท่ีเราเชื่ออยู่ ใหม้นัเป็นเครื่องราง เครื่องยึดเหน่ียวมากกว่า” 
คุณคิดว่าเคร่ืองประดับมงคลสามารถหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม ?  

“ส่วนใหญ่ในอินเตอรเ์น็ต พวก Shopee Lazada แต่เฟสบุคสก์็จะเป็นกระแสไดเ้ร็ว” 
จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหนสง่ผลต่อการเลือก
ซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 

“ส่วนตัวตอ้งคนใกลช้ิดแนะน ามากกว่า มีความห่วงใยกัน เพราะถ้าเป็นตามรา้นมักจะ
เนน้ขาย บอกแต่ขอ้ดี” 
รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่เลือกซือ้คือ ? 

“Shopee Lazada จริงๆ มันก็ควรมีหน้ารา้นด้วยนะ มันก็จะเสริมความน่าเชื่อถือได้ มี
ตวัตนจริง มีของใหจ้ริงๆ เน่ืองจากมนัเป็นของท่ีมีมลูค่าหลักพนั มนัก็ควรมีความน่าเชื่อถือมากขึน้” 
และเหตุผลที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลจากช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/ออนไลน)์ 
เพราะอะไร ? 

“คิดว่าโปรโมชั่นส าคญัสดุ ท าใหเ้ราตดัสินใจซือ้ของไดง้่ายขึน้” 
ใครบ้างที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? และพนักงานขายมีอิทธิพล
กับสินค้าไหม ? 

“ตวัเองเป็นหลกั และถา้ตอ้งมีพนกังานขาย คิดว่ามีอิทธิพล และควรจะมีความรูท้างดา้น
ตวัเลขดว้ย” 
บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“ส่งผลนะ จ าเป็นนะ ถา้แพคเก็ตมันสอดคล้องกับตัวสินคา้ มันจะท าใหสิ้นค้ามีคุณค่า 
มลูค่ามากกว่าเดิม” 
คุณคิดว่าควรมีช่องทางในการในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  

“ควรมี และเขียนรายละเอียดให้ชัด เพราะบางคนไม่เชื่อเร่ืองตัวเลข แต่เมื่อเห็นอาจจะ
เกิดการลองใชด้ ูมนัสามารถช่วยขยายวงกวา้งส าหรบัคนท่ีไม่มีความรูท้างดา้นเลขศาสตรไ์ด”้ 
ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็นอย่างไร ? 

“มองว่าท าเป็นสรอ้ย เป็นจีน่้าจะดดีู” 
ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตรอ์อกสู่ท้องตลาด คุณคิดเห็นอย่างไร ? 
ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 
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“สนใจ เพราะมนัเป็นของแปลกใหม่ ท่ีน่ีก็มาดเูหตผุลไรท่ีเราจะซือ้ เช่น ราคา ความถกูใจ 
ถา้ยิ่งมี Story ก็จะเพิ่มความอยากไดเ้ขา้ไปอีก” 
และคุณ C มขี้อเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ ? 

“ถา้มองถึงเครื่องประดบัอยากใหม้ันดูเรียบง่าย ไม่ตอ้งอลังการ หวือหวามาก เหมาะแก่
การสวมใส่สามารถใส่ไดท้กุวนั การใชส้อย” 
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามคณุ C (นามสมมติุ) ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 
 
ผลการเก็บข้อมูลจากอาสาสมัครผ่านแบบสอบถามออนไลน ์

ข้อมูลท่ีได้จากอาสาสมัครหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน ์ตามประเด็นค าถามมีดงันี ้
ส่วนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลประชากรศาสตร ์
ข้อที่ 1  เพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา ? 
อาสาสมคัร-1 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี หย่ารา้ง  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-2 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-3 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-4 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-5 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี หย่ารา้ง  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-6 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 41-45 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-7 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี หย่ารา้ง  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-8 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 23-28 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-9 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-10 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-11 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี หย่ารา้ง  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-12 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-13 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 51-55 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-14 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-15 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี โสด  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-16 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 46-50 ปี หย่ารา้ง  ศาสนาพทุธ 
อาสาสมคัร-17 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 35-40 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
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อาสาสมคัร-18 เพศหญิง  อายอุยู่ในช่วง 29-34 ปี สมรส  ศาสนาพทุธ 
ข้อที่ 2  อาชีพ หรือส่วนทีท่่านบริหารจัดการ ? 
อาสาสมคัร-1 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-2 ขา้ราชการ 
อาสาสมคัร-3 พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร-4 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-5 ว่างงาน 
อาสาสมคัร-6 พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร-7 ขา้ราชการ 
อาสาสมคัร-8 พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร-9 อิสระ 
อาสาสมคัร-10 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-11 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-12 พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร-13 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-14 ขา้ราชการ 
อาสาสมคัร-15 พนกังานบริษัทเอกชน 
อาสาสมคัร-16 ธุรกิจส่วนตวั 
อาสาสมคัร-17 ขา้ราชการ 
อาสาสมคัร-18 พนกังานบริษัทเอกชน 
 
ส่วนที่ 2 เก่ียวกับการตลาดความเชื่อทางด้านเลขศาสตร ์
ข้อที่ 1   คุณมีความเชื่อในเร่ืองใดบ้าง ? และคุณรู้จกัความเชื่อทางเลขศาสตร ์เลข
มงคลได้อย่างไร ? จากที่ไหน ? 
อาสาสมคัร-1 จากทางอินเตอรเ์น็ต 
อาสาสมคัร-2 จากทาง youtube ชอ่งต่างๆ และอา่นหนงัสือ 
อาสาสมคัร-3 เชื่อเร่ืองชือ่มงคล เลขศาสตร ์และเครื่องประดบัมงคล มาจากความชอบและ
ศึกษาดว้ยตวัเอง 
อาสาสมคัร-4 เชื่อเร่ืองโหราศาสตร ์เลขศาสตร ์ไพ่ยิปซี จากอาจารยท่์านหน่ึง 
อาสาสมคัร-5 เชื่อเกี่ยวกบัจิตใตส้ านึก เลขศาสตร ์กฎแห่งแรงดึงดดู เรียนรูจ้ากต าราพรหมชาติ 
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อาสาสมคัร-6 เชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์จากทางเฟสบุคส ์
อาสาสมคัร-7 อ่านจากต ารา ศึกษาผ่านผูรู้ ้
อาสาสมคัร-8 เชื่อเร่ืองตวัเลข จากแม่ท่ีดใูน youtube 
อาสาสมคัร-9 เชื่อเร่ืองดวงชะตา เลขมงคล ของมงคล จากหนงัสือ อินเตอรเ์น็ต เฟสบุคส  ์
อาสาสมคัร-10 เชื่อเร่ืองกรรม ดวงชะตาชาติก าเนิด ลายมือ ฮวงจุย้ โหวเฮง้ เลขศาสตรจ์ากเบอร์
โทรศพัท ์ชื่อ เลขท่ีบา้น 
อาสาสมคัร-11 เชื่อปานกลาง ชอบลองของ ถา้ใชแ้ลว้ไม่ดีก็หยดุ จากอาจารยท่์านหน่ึง 
อาสาสมคัร-12 มีเพื่อนแนะน า และศึกษาเพิ่ม 
อาสาสมคัร-13 จากเฟสบุคส ์
อาสาสมคัร-14 จากหนงัสือ ทีวี และเฟสบุคส ์
อาสาสมคัร-15 จากเวปไซด ์
อาสาสมคัร-16 เชื่อเร่ืองตวัเลขเปล่ียนชีวิต จากส่ือโซเชียลทกุชอ่งทาง 
อาสาสมคัร-17 เชื่อเร่ืองการมเูตล ูเลขศาสตร ์เลขมงคล จากส่ืออินเตอรเ์น็ต 
อาสาสมคัร-18 จากเพื่อน 
ข้อที่ 2  คุณคิดเห็นอย่างไรกับเลขศาสตร ์? ท าไมถึงเชื่อเร่ืองเลขศาสตร ์? 
อาสาสมคัร-1 มีผล ใชไ้ดจ้ริง 
อาสาสมคัร-2 ตวัเลขบ่งบอกบุคลิก นิสยัไดม้ากกว่า 90% 
อาสาสมคัร-3 หลงัจากศึกษา ทดลองใชเ้อง และใหค้นรอบขา้งใช ้เห็นผลตามความหมายของ
พลงัตวัเลขนัน้ๆ  
อาสาสมคัร-4 จากตวัอย่างของอาจารยท่์านหน่ึง 
อาสาสมคัร-5 คิดว่าทกุอย่างมีดีมีเสีย มองแบบกลางๆ เหมือนหยินหยาง แค่รูสึ้กลองดไูม่มีอะไร
เสียหาย หาเลขมงคลถกูๆ มาใชก้็ดีกว่าใชเ้ลขไม่ดี 
อาสาสมคัร-6 เชื่อ เพราะประสบการณต์รงของตวัเอง และคนอืน่ 
อาสาสมคัร-7 มีผลต่อการด าเนินชีวิต 
อาสาสมคัร-8 คิดว่ามีผลจริง เพราะแม่เคยเขียนหนา้รา้น ขายของดีขึน้ 
อาสาสมคัร-9 เคยใชเ้ลขอื่นมาเปลี่ยนเป็นเลขดี แลว้ชีวิตดีขึน้ 
อาสาสมคัร-10 เชื่อว่าเลขศาสตรม์ีผลต่อชีวิต แต่ก็จะสมัพนัธก์บัดวงชะตาก าเนิดดว้ย 
อาสาสมคัร-11 ใชแ้ลว้เป็นตามเลขท่ีท านาย 
อาสาสมคัร-12 ความเชื่อส่วนบุคคล ตวัเลขอยู่กบัตวัเราตัง้แต่เกิด 
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อาสาสมคัร-13 ไม่ไดเ้ชื่อหมด 
อาสาสมคัร-14 ประสบการณใ์นอดีตเกี่ยวกบัเลขศาสตร ์
อาสาสมคัร-15 ท่ีพึงทางใจ 
อาสาสมคัร-16 เบอรเ์ก่าท่ีใชพ้อรูค้วามหมายแลว้ตกใจ และชีวิตก็เจอแบบตามเบอร ์ไม่เคยคิดว่า
พลงัตวัเลขมีผลกบัชีวิต และหลงัจากรู ้ก็ไดเ้ปลี่ยนเบอรท์นัที 
อาสาสมคัร-17 ก็จากการสงัเกตเบอรโ์ทรเวลาเปลี่ยนใช ้
อาสาสมคัร-18 มีความเป็นไปได ้เชื่อแลว้สบายใจ 
ข้อที่ 3   คุณใช้เลขศาสตร ์เลขมงคลกับอะไรบ้าง ? ท าไมถึงใช้กับสิ่งนั้น ? 
วิธีการใช้คือ ? 
อาสาสมคัร-1 เลขกบัการเงิน ใชเ้รียกทรพัย ์เขียนไวใ้นกล่องเก็บเงิน 
อาสาสมคัร-2 เบอรโ์ทรศพัท ์
อาสาสมคัร-3 1). ใชก้บัเบอรโ์ทรศพัท ์โดยยึด 7 ตวัทา้ยเป็นคู่มงคล ท่ีเสริมอาชีพและส่ิงท่ี
ตอ้งการ 2). ใชก้บัชื่อ-นามสกุล โดยใหม้ีผลรวมท่ีเป็นเลขศาสตรท่ี์ดี 3). ใชก้บัเลขท่ีบา้น ทะเบียน
รถ โดยดคูู่เลขมงคลเป็นหลกั 
อาสาสมคัร-4 เบอรม์ือถอื และเลขยนัตไ์ม่ใหฝั้นรา้ย ติดไวท่ี้หวัเตียง 
อาสาสมคัร-5 เบอรม์ือถอื ชื่อ-สกุล บา้นเลขท่ี 
อาสาสมคัร-6 เบอรโ์ทรศพัท ์
อาสาสมคัร-7 เบอรม์ือถอื 
อาสาสมคัร-8 เขียนใส่กรอบวางหนา้รา้นขายของ 
อาสาสมคัร-9 เบอรม์ือถอื 
อาสาสมคัร-10 เบอรโ์ทร รหสัผ่านต่างๆ 
อาสาสมคัร-11 เบอรโ์ทรศพัท ์ใชข้ายของลกูๆเขียนไวท่ี้บา้นดว้ย 
อาสาสมคัร-12 การงาน การเงิน น่าจะช่วยได ้ใชก้บัเบอรโ์ทร 
อาสาสมคัร-13 เบอรโ์ทรศพัท ์
อาสาสมคัร-14 งาน เบอรโ์ทรมงคล 
อาสาสมคัร-15 เงินทอง โชคลาภ ความรกั สขุภาพ 
อาสาสมคัร-16 ใชเ้ลขมงคลกบัเบอรโ์ทรศพัท ์บตัร ATM ทะเบียนรถ โดยใหผู้รู้ท้างดา้นศาสตร์
ตวัเลขรอ้ยเรียงเบอรโ์ทรให ้
อาสาสมคัร-17 เบอรโ์ทรศพัท ์
อาสาสมคัร-18 เบอรม์ือถอื 
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ข้อที่ 4  คุณคิดว่าคนส่วนใหญ่ต้องการน าเลขศาสตร ์เลขมงคลไปใช้กับเร่ืองใด ? 
ด้านใด ? ท าไมถึงคดิเชน่นั้น ? 
อาสาสมคัร-1 ท าใหช้ีวิตดีขึน้ทกุๆดา้น 
อาสาสมคัร-2 การเงิน และอาชีพ คิดว่าช่วยสนบัสนนุได้ 
อาสาสมคัร-3 เท่าท่ีสงัเกตไดแ้ก่ เบอรม์ือถอื ทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น และชื่อ เน่ืองจากเป็นส่ิงใกล้
ตวั และเห็นถึงพลงัตวัเลขชดัเจนท่ีสดุ 
อาสาสมคัร-4 เบอรม์ือถอื เป็นการติดต่อส่ือสารทกุวนั 
อาสาสมคัร-5 การเงิน การงาน ความรกั สขุภาพ ค าถามพืน้ฐานส่วนใหญ่ท่ีคนมกัดดูวง 
อาสาสมคัร-6 งาน เงิน ความรกั เพราะเป็นส่ิงท่ีทกุคนคาดหวงัใหดี้ 
อาสาสมคัร-7 การส่ือสาร ส่งผลการคา้ขาย งาน ความรกั ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศกบัคน
อื่น การเงินรวมถึงครอบครวั 
อาสาสมคัร-8 คา้ขายเจรจา หรือเบอรโ์ทรศพัท ์เพราะใชติ้ดต่อกบัคนหมู่มาก 
อาสาสมคัร-9 ใหช้ีวิตดีขึน้ 
อาสาสมคัร-10 การเงิน การงาน ความรกั บุคลิกภาพ 
อาสาสมคัร-11 การคา้ขาย อยากขายดีๆ มีก าไร 
อาสาสมคัร-12 สนบัสนนุการงาน เมตตา คา้ขาย ช่วยใหก้ าลงัใจ 
อาสาสมคัร-13 การตัง้ชื่อ การดดูวง เบอรโ์ทร ทะเบียนรถ 
อาสาสมคัร-14 เงิน งาน เพื่อประสบความส าเร็จ 
อาสาสมคัร-15 งาน เงิน 
อาสาสมคัร-16 ทกุคนอยากไดเ้ลขมงคลใชแ้ลว้เปลี่ยนชีวิตในทางท่ีดีขึน้ ร  ่ารวย สมหวงั โชคดี แต่
ความจริงเลขมงคลท่ีอยากไดต้อ้งสมัพนัธก์บัอาชีพท่ีท าจะเหมาะท่ีสดุ เช่น บางคนแม่คา้ตลาดนดั 
อยากรวย อยากใชเ้ลขมงคลจะไดร้วยมากขึน้ เชน่เลขมงักร เลขหงส ์ก็คงไม่เหมาะ ตอ้งดฐูานบญุ
เดิมว่าใชไ้ดไ้หม ทางท่ีดีควรใหผู้รู้เ้ป็นผูร้อ้ยเรียงเลขท่ีเหมาะสม 
อาสาสมคัร-17 คนส่วนใหญ่ยงัไงไม่แน่ใจ แต่ส่วนตวัใชเ้พื่อปรบัขอ้เสียของเรา ปิดจดุออ่นของเรา
เอามาเสริมจดุแข็งท่ีดี 
อาสาสมคัร-18 ความส าเร็จในดา้นต่างๆ เช่น การงาน 
ข้อที่ 5   ถ้าคุณจะเลือกใช้เลขมงคล คุณจะเลือกใช้กับเร่ืองอะไร ? ความส าเร็จใน
ชีวิต ? การงาน ? กางเงิน ? และความรัก ? 
อาสาสมคัร-1 เงิน 
อาสาสมคัร-2 การเงิน 
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อาสาสมคัร-3 อนัดบัแรกเรื่องอาชีพการงาน ตามมาดว้ยการเงิน และความรกั 
อาสาสมคัร-4 ความรกั งานเงิน สขุภาพ 
อาสาสมคัร-5 การงาน 
อาสาสมคัร-6 งาน และเงิน 
อาสาสมคัร-7 ทกุเรื่อง 
อาสาสมคัร-8 การเงิน 
อาสาสมคัร-9 การเงิน การงาน ความรกั 
อาสาสมคัร-10 อยากใหค้รอบคลมุทกุเรื่อง 
อาสาสมคัร-11 การงาน การเงิน ความรกั เจอคนดีๆ เขา้มาชว่ยเหลือ 
อาสาสมคัร-12 การงาน การเงิน 
อาสาสมคัร-13 ทกุเรื่อง  
อาสาสมคัร-14 งาน เงิน 
อาสาสมคัร-15 เงิน 
อาสาสมคัร-16 ส าคญัทกุเรื่อง การเงิน ร  ่ารวย มั่นคง 
อาสาสมคัร-17 การงาน การเงิน ความรกั 
อาสาสมคัร-18 การเงิน การงาน 
ข้อที่ 6   คุณคิดว่าความเชื่อเลขศาสตร ์เลขมงคล ทีม่ีอิทธิผลต่อสังคมไทย
อะไรบ้าง ? ท าไมถึงคิดเชน่นั้น ? 
อาสาสมคัร-1 มีผล เพราะสงัคมไทยอิงความเชื่อมาก 
อาสาสมคัร-2 กระแสนิยมในบางกลุ่มเท่านัน้ 
อาสาสมคัร-3 มีอิทธิพลเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความเชือ่ดา้นเลขศาสตรไ์ดเ้ขา้มามีอิทธิผลจาก
การเก็บสถิติ การใชจ้ริงจากผูป้ระสบความส าเร็จจากเลขมงคล และผูล้ม้เหลวจากเลขเสีย จึงมี
การบอกต่อๆกนั ท าใหแ้พรห่ลายในปัจจบุนั 
อาสาสมคัร-4 มีอิทธิพลมาก จากราคาเบอรท่ี์สงูขึน้ 
อาสาสมคัร-5 มี ใชค้วามเชื่อเป็นการตลาดอย่างหน่ึง ท าใหม้ีตลาดซือ้ขายส่ิงของวตัถมุงคล 
รวมถึงเลขมงคลดว้ย 
อาสาสมคัร-6 มีอิทธิพล เพราะถา้เลือกไดค้นเราจะเลือกเลขท่ีบา้นดี ทะเบียนรถดี 
อาสาสมคัร-7 มีผล เพราะคือความเชื่อ และพลงังานมีอยู่จริง 
อาสาสมคัร-8 มีอิทธิพลมาก เพราะคนไทยมีค่านิยมเกี่ยวกบัการดดูวง ศาสตรต่์างๆ มากมาย 
อาสาสมคัร-9 น่าจะมี มีคนขายเบอรม์งคลเยอะ ราคาแพง คนน่าจะสนใจมาก 
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อาสาสมคัร-10 ท่ีชดัเจนน่าจะเร่ืองธุรกิจ เพราะมีการขายเบอรม์งคลกนัมาก 
อาสาสมคัร-11 ท าใหคิ้ดวิเคราะหห์าทางแกไ้ข เมื่อเจอปัญหา เจอส่ิงไม่ดี 
อาสาสมคัร-12 มีผลส าหรบัคนท่ีเชื่อเท่านัน้ 
อาสาสมคัร-13 มี เพราะคนรูจ้กัเห็นมีความสนใจ 
อาสาสมคัร-14 มี เพราะคิดว่ามีเลขติดตวัมาตัง้แต่เกิด 
อาสาสมคัร-15 พลงัดึงดูด 
อาสาสมคัร-16 ปัจจบุนัมีความเชือ่เลขศาสตรม์ากขึน้ เพราะพิสูจนไ์ดจ้ากความท่ีเปลี่ยนเบอร์
โทรศพัทแ์ลว้ชีวิตดีขึน้ ไปในทิศทางท่ีอยากจะใหเ้ป็น 
อาสาสมคัร-17 ไม่แน่ใจ 
อาสาสมคัร-18 คลายทกุขใ์จ เป็นท่ียึดเหน่ียว ท าใหก้ลา้เผชิญมากขึน้ 
ข้อที่ 7  คุณคิดเห็นอย่างไรกับธุรกิจ ณ ปัจจุบันที่น าความเชื่อเก่ียวกับเลขศาสตร ์
เลขมงคลมาใช้ในการด าเนนิธุรกิจ ? มาเป็นจุดขายของธุรกิจ ? 
อาสาสมคัร-1 ฉลาดท าธุรกิจ 
อาสาสมคัร-2 คนขายก็ขายตามปกติอาชีพของเขา คนท่ีตอ้งคิดพิจารณาคือคนซือ้ 
อาสาสมคัร-3 เห็นดว้ย เพราะถา้เป็นการช่วยเหลือคนใหม้ีชีวิตดีขึน้ และไม่เหน้ดว้ยถา้คน
เหล่านัน้หวงัผลประโยชนจ์ากความไม่รูข้องคน และแนะน าผิดๆ 
อาสาสมคัร-4 ปังๆ ขายดีขึน้ 
อาสาสมคัร-5 การตลาดเพื่อดึงดูดลกูคา้ 
อาสาสมคัร-6 เป็นเร่ืองความเชื่อส่วนบุคคลต่อยอดท าธุรกิจได ้เฉพาะกลุ่มคนท่ีเชื่อ และชื่อชอบ 
อาสาสมคัร-7 อย่างนอ้ยก็เสริมพลงัทางบวก 
อาสาสมคัร-8 บางคนก็ขายแพงเกินไป ค่านิยมสงูขึน้ ป่ันราคา 
อาสาสมคัร-9 ถา้เขาลองแลว้เห็นผลก็น่าจะต่อยอดได ้
อาสาสมคัร-10 ดี เพราะไดผ้ลจริงแต่ขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นดว้ย 
อาสาสมคัร-11 ดีขึน้ระดบัหน่ึง ท่ีพึงทางใจ 
อาสาสมคัร-12 มาช่วยเป็นแรงดึงดดูตามพลงัตวัเลข 
อาสาสมคัร-13 ถา้ดีก็ควรท า 
อาสาสมคัร-14 ยงัไม่ประสบความส าเร็จต่องานเท่าท่ีควร แต่น่าจะมีปัจจยัหลายอย่างต่อตนเอง 
แต่ของแฟนดว้ยความท่ีเจอเลขโดยบงัเอิญ งาน เงิน ส าเร็จแบบอศัจรรย ์
อาสาสมคัร-15 ดี 
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อาสาสมคัร-16 มนัขึน้อยู่กบัว่าธุรกจิอะไร เหมาะสมไหม อย่างเลขทะเบียนรถ ศาสตรเ์ปลี่ยนเลข 
ATM ก็เป็นจดุขายเหมือนกนั  
อาสาสมคัร-17 เราควรมีความรูจ้ะไดไ้ม่โดนหลอก 
อาสาสมคัร-18 เฉยๆ 
ข้อที่ 8  คุณคิดอย่างไรกับกระแสธุรกิจความเชื่อวัตถุมงคลเคร่ืองราง ณ ปัจจุบัน ? 
อาสาสมคัร-1 เขา้กบักระแสสงัคมดี 
อาสาสมคัร-2 เพิ่มขึน้ 
อาสาสมคัร-3 มีความแพรห่ลายเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจบุนัโหราศาสตร ์มีหลายศาสตร ์
หลายแขนง 
อาสาสมคัร-4 จะเพิ่มมากขึน้ 
อาสาสมคัร-5 ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่ไดห้มายความว่าของแพงจะดี เหมือนตลาด
พระเครื่อง 
อาสาสมคัร-6 ตอนนีม้าแรง โดยเฉพาะวตัถมุงคล วยัรุน่สนใจมาก 
อาสาสมคัร-7 เป็นการเสริมพลงัทางหน่ึง 
อาสาสมคัร-8 มีมากเกินไป เราตอ้งเชื่อบนพืน้ฐานความจริงเสมอ 
อาสาสมคัร-9 มาไกลกว่าท่ีคิด 
อาสาสมคัร-10 ราคาแพงเกินไป 
อาสาสมคัร-11 ยอดนิยม 
อาสาสมคัร-12 ช่วยเสริมสรา้งความมั่งใจ 
อาสาสมคัร-13 เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
อาสาสมคัร-14 เป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
อาสาสมคัร-15 ดี ท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 
อาสาสมคัร-16 มาแรง เพราะคนไทยอยู่กบัความเชื่อมายาวนาน 
อาสาสมคัร-17 ความเชื่อส่วนบุคคล วิจารณญาณส่วนบุคคล 
อาสาสมคัร-18 สนใจเป็นบางอย่าง 
ข้อที่ 9   แนวโน้มของตลาดความเชื่อหลงัสถานการณโ์รคระบาด โควิด-19 คิดว่า
จะเป็นอย่างไร ? 
อาสาสมคัร-1 คนน่าจะปรบัพฤติกรรมการใชม้ากขึน้ 
อาสาสมคัร-2 เพิ่มขึน้ 
อาสาสมคัร-3 ก็ยงัคงมีกระแสท่ีดียิ่งๆ ขึน้ไป 
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อาสาสมคัร-4 มากขึน้ 
อาสาสมคัร-5 อาจจะมีมากขึน้ เพราะคนเรามีความหวงัใหส่ิ้งต่างๆ ของตนเองดีขึน้ อาจจะสรร
หาส่ิงของ วตัถมุงคลมาเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหต้นเอง 
อาสาสมคัร-6 ไม่เกี่ยวกบัโควิด ความเชือ่มีไดต้ลอด ยิ่งมีความไม่สบาย ยิ่งอยากไดท่ี้พึง ตลาด
ความเชื่อกจ็ะโตตามนัน้ 
อาสาสมคัร-7 ก็ยงัคงเป็นท่ีนิยม เพราะสถาณการณโ์ควิด ท าใหผู้ค้นท ามาหากินยาก 
อาสาสมคัร-8 ปรบัตวัยาก เศรษฐกิจยงัไม่ดีขึน้ 
อาสาสมคัร-9 น่าจะมากขึน้ 
อาสาสมคัร-10 ก็น่าจะดีขึน้ 
อาสาสมคัร-11 เร่ือยๆ ไม่ดีเท่าไร 
อาสาสมคัร-12 ยงัไปไดเ้ร่ือยๆ คนตอ้งการพลงังานเสริม 
อาสาสมคัร-13 น่าจะดีมาก เพราะช่วงนีม้ีแต่ความทกุข ์
อาสาสมคัร-14 เป็นเร่ืองท่ีน่ากลวั 
อาสาสมคัร-15 ดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 
อาสาสมคัร-16 ความเชื่อก็ยงัคงมีอยู ่และอาจจะมากขึน้ 
อาสาสมคัร-17 เพิ่มขึน้ 
อาสาสมคัร-18 เติบโต เพราะคนตอ้งการที่พึงทางใจเพื่อกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ 
 
ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการตลาดธุรกิจเคร่ืองประดับมงคล 
ข้อที่ 1   คุณมีเคร่ืองประดับมงคลเป็นประเภทไหน ? (แหวน จี ้สร้อย ก าไล ต่างหู 
เข็มกลัด ตลับพก) จ านวนก่ีชิน้? 
อาสาสมคัร-1 สรอ้ยขอ้มือ     5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร-2 สรอ้ยขอ้มือ     1-2 ชิน้ 
อาสาสมคัร-3 แหวน จี ้สรอ้ยขอ้มอื    5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร-4 แหวน สรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื ต่างห ูท่ีมดัผม มากกว่า 10 ชิน้ 
อาสาสมคัร-5 จี ้สรอ้ยขอ้มือ ต่างห ู    5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร-6 แหวน สรอ้ยขอ้มือ    5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร-7 สติก๊เกอรต์วัเลขมงคล    3-4 ชิน้ 
อาสาสมคัร-8 จี ้สายสิญจน ์     1-2 ชิน้ 
อาสาสมคัร-9 แหวน จี ้สรอ้ยขอ้มอื    3-4 ชิน้ 
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อาสาสมคัร-10 สรอ้ยขอ้มือ ก าไล    3-4 ชิน้ 
อาสาสมคัร-11 แหวน จี ้สรอ้ยขอ้มอื พระเครื่อง สติก๊เกอร ์ มากกว่า 10 ชิน้ 
อาสาสมคัร-12 แหวน สรอ้ยคอ     5-6 ชิน้ 
อาสาสมคัร-13 แหวน ก าไล     3-4 ชิน้ 
อาสาสมคัร-14 แหวน      1-2 ชิน้ 
อาสาสมคัร-15 จี ้      1-2 ชิน้ 
อาสาสมคัร-16 แหวน จี ้ก าไล ต่างห ู    9-10 ชิน้ 
อาสาสมคัร-17 แหวน สรอ้ยคอ ก าไล ตลบัพก   มากกว่า 10 ชิน้ 
อาสาสมคัร-18 แหวน สรอ้ยขอ้มือ    3-4 ชิน้ 
ข้อที่ 2   สวมใส่บ่อยคร้ังแค่ไหน ?  
อาสาสมคัร-1 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-2 ไม่ไดส้วมใส่ 
อาสาสมคัร-3 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-4 สวมใส่ 2-3 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร-5 สวมใส่ 4-5 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร-6 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-7 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-8 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-9 ไม่ไดส้วมใส่ 
อาสาสมคัร-10 สวมใส่ 4-5 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร-11 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-12 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-13 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-14 สวมใส่ทกุวนั 
อาสาสมคัร-15 ไม่ไดส้วมใส่ 
อาสาสมคัร-16 สวมใส่ 2-3 วนั/สปัดาห ์
อาสาสมคัร-17 ใส่เฉพาะโอกาสส าคญัเท่านั้น 
อาสาสมคัร-18 ใส่เฉพาะโอกาสส าคญัเท่านั้น 
ข้อที่ 3  เคร่ืองประดับมงคลที่คุณสวมใสท่ ามาจากวสัดุอะไร ? มสีีสนัของเพชร
พลอยเพิ่มความเป็นมงคลต่อเคร่ืองประดับหรือไม่ ?  
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อาสาสมคัร-1 หินรอ้ยสรอ้ย    ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-2 หินรอ้ยสรอ้ย    ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-3 งานทองเครื่องประดบั  ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-4 งานทองเครื่องประดบั   ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-5 งานทอง งานเงิน หินรอ้ยสรอ้ย ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-6 หินรอ้ยสรอ้ย    ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-7 งานพลาสติก งานคริสตลั  ใชสี้สนัตามวนัท่ีเกิด 
อาสาสมคัร-8 งานพลาสติก งานคริสตลั  ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-9 งานทองเครื่องประดบั   ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-10 หินรอ้ยสรอ้ย   ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-11 สวมใส่ไดท้กุประเภท  ตอ้งปลกุเสก ลงอกัขระ มวลสาร 
อาสาสมคัร-12 งานทองรูปพรรณ  ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-13 งานทองรูปพรรณ  ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-14 งานทองเครื่องประดบั   ใชสี้สนัตามวนัท่ีเกิด 
อาสาสมคัร-15 หินรอ้ยสรอ้ย   ตามความชอบ 
อาสาสมคัร-16 งานทองเครื่องประดบั   ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
อาสาสมคัร-17 สวมใส่ไดท้กุประเภท  ตอ้งปลกุเสก ลงอกัขระ มวลสาร 
อาสาสมคัร-18 หินรอ้ยสรอ้ย    ใชพ้ลอยตามเดือนเกิด/ราศีเกิด 
ข้อที่ 4   คุณคิดว่ามีรูปแบบ หรือสัญลักษณท์ี่คุณเชื่อมีอะไรบ้างทีส่ื่อถึงความเป็น
มงคล ? เก่ียวกับความส าเร็จ ? การงาน ? การเงิน ? ความรัก ? ดีไซนค์วรเป็นอย่างไร ? 
อาสาสมคัร-1 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-2 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-3 ใชต้วัเลขบอกความหมายในเร่ืองนัน้ๆ โดยออกแบบตามความชอบส่วนบุคคล 
อาสาสมคัร-4 รูปแบบ Infinity ไดก้บัทกุเรื่อง มีหินเสริมโชคประดบั แวววาว 
อาสาสมคัร-5 เรือส าเภาทอง/ความส าเร็จ การเงิน, มา้วิ่ง/การงาน, ความรกั/ปลาคู่ นกคู่ 
ออกแบบโดยใช่สญัลกัษณม์งคลต่างๆ เช่น น า้เตา้ เลข 8 
อาสาสมคัร-6 ใชสี้ต่างๆ บ่งบอกถึงสญัลกัษณ ์เช่น สีแดง/ความรกั สีทอง/การเงิน ออกแบบแบบ
เรียบง่ายใส่ไดท้กุสถานการณ ์
อาสาสมคัร-7 แบบแหวนมงักร 
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อาสาสมคัร-8 สญัลกัษณไ์ม่ทราบ แต่อยากไดแ้บบท่ีสวมใส่ติดตวัไดก้ะทดัรดั สะดวกไม่สะดดุ
ตา เรียบง่ายแต่ไม่เชยไม่เกา่ คมุโทนใหเ้ขา้กบัยคุสมยั 
อาสาสมคัร-9 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-10 การเงิน/ปลา หยดน า้, การงาน/มา้ เรือส าเภา ชา้ง, ความรกั/หวัใจ หงสค์ู่ 
อาสาสมคัร-11 ไม่ทราบ แต่ตอ้งไม่แพง สมราคา 
อาสาสมคัร-12 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-13 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-14 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-15 รูปแบบ Infinity ออกแบบเป็นจี ้แคปซูล 
อาสาสมคัร-16 การเงิน/ลายน า้ เงินไหลมาเทมา, ความรกัและความร ่ารวย/รูปแบบ Infinity 
อาสาสมคัร-17 ไม่ทราบ 
อาสาสมคัร-18 สญัลกัษณไ์ม่ทราบ แต่อยากไดแ้บบท่ีเรียบง่าย แต่ดแูพง 
ข้อที่ 5   คุณคิดว่าเลขศาสตร ์เลขมงคล สามารถเพิม่ความเป็นสิริมงคลของ
เคร่ืองประดับได้อย่างไร ? 
อาสาสมคัร-1 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-2 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-3 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-4 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-5 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-6 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-7 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-8 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-9 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-10 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-11 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตัวเรือน 
อาสาสมคัร-12 แลว้แต่ดีไซน ์
อาสาสมคัร-13 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-14 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-15 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-16 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
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อาสาสมคัร-17 มีตวัเลข/คู่เลข/ชดุเลขมงคล แฝงอยู่บนตวัเรือน 
อาสาสมคัร-18 มีจ านวนเพชร/พลอย หรือน า้หนกั ท่ีมีนยัยะตรงกบัความหมายของเลขมงคล 
ข้อที่ 6   คุณคิดว่าราคาของเคร่ืองประดับมงคล ควรอยู่ที่เท่าไหร่ ? 
อาสาสมคัร-1 300 บาทขึน้ไป 
อาสาสมคัร-2 ไม่เกิน 1,000 บาท 
อาสาสมคัร-3 100-10,000 บาท ขึน้อยู่กบัวสัดท่ีุน ามาผลิต 
อาสาสมคัร-4 160-2,600 บาท 
อาสาสมคัร-5 ไม่เกิน 2,500 บาท 
อาสาสมคัร-6 หลกัรอ้ยขึน้ไป ขึน้อยู่กบัวสัดุ 
อาสาสมคัร-7 แลว้แต่การออกแบบ 
อาสาสมคัร-8 ไม่เกิน 500-1,000 บาท 
อาสาสมคัร-9 2,000 บาท 
อาสาสมคัร-10 แลว้แต่วสัดขุองเครื่องประดบั 
อาสาสมคัร-11 แลว้แต่ว่าทองแท ้ทองชบุ เงิน ขึน้อยูว่่าใชแ้ลว้ไมดี่ก็วางไวเ้ฉยๆ 
อาสาสมคัร-12 ไม่เกิน 1,000 บาท 
อาสาสมคัร-13 ไม่เกิน 10,000 บาท 
อาสาสมคัร-14 5,000 บาท 
อาสาสมคัร-15 1,000 บาท 
อาสาสมคัร-16 ขึน้อยู่กบัดีไซด ์และวสัดท่ีุใช ้
อาสาสมคัร-17 แลว้แต่วสัดุ 
อาสาสมคัร-18 ราคาจบัตอ้งได ้ไม่แพงจนเกินไป 
ข้อที่ 7   เหตุผลอะไรที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
อาสาสมคัร-1 ตามกระแส ตามแฟชั่น 
อาสาสมคัร-2 ตามกระแส ตามแฟชั่น 
อาสาสมคัร-3 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม, เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก 
อาสาสมคัร-4 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-5 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-6 เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 
อาสาสมคัร-7 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม, เพื่อการลงทนุเกรงก าไร, เพื่อเป็นของขวญัใน
โอกาสพิเศษ 
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อาสาสมคัร-8 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม, เพื่อการลงทนุเกรงก าไร, เพื่อเป็นของขวญัใน
โอกาสพิเศษ 
อาสาสมคัร-9 เพื่อการลงทนุเกรงก าไร, เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก, เพื่อเป็นของขวญัในโอกาส
พิเศษ 
อาสาสมคัร-10 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-11 เพื่อการลงทนุเกรงก าไร, เพื่อตอบโจทยท่ี์เราตอ้งการ คา้ขายดี เงินเขา้มากๆ 
กว่าเดิม 
อาสาสมคัร-12 เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก 
อาสาสมคัร-13 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-14 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-15 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม, เพื่อการลงทนุเกรงก าไร, เพื่อสะสมเก็บเป็นมรดก, 
เพื่อเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ, เพื่อบชูา 
อาสาสมคัร-16 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม, เพื่อเป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ 
อาสาสมคัร-17 เพื่อสวมใส่ตามความสวยงาม 
อาสาสมคัร-18 ขึน้อยู่กบัความเชือ่ และความชอบ 
ข้อที่ 8   คุณคิดว่าเคร่ืองประดับมงคลสามารถหาซือ้ได้ที่ไหนถึงจะเหมาะสม ?  
อาสาสมคัร-1 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน 
อาสาสมคัร-2 รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาสาสมคัร-3 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล
, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล 
อาสาสมคัร-4 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล, ตามตลาดนดั ถนน
คนเดิน, จากการออกบธู งานแฟรต่์างๆ 
อาสาสมคัร-5 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล
, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล, ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน 
อาสาสมคัร-6 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล
, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล, ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน 
อาสาสมคัร-7 รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาสาสมคัร-8 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล, รา้นคา้ออนไลน์
ตามส่ือโซเชียล, ผ่านบุคคลท่ีไวใ้จได ้



  289 

อาสาสมคัร-9 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล
, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล 
อาสาสมคัร-10 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล, รา้นคา้ออนไลน์
ตามส่ือโซเชียล 
อาสาสมคัร-11 ผ่านบุคคลท่ีไวใ้จได ้
อาสาสมคัร-12 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาสาสมคัร-13 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ 
อาสาสมคัร-14 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้ออนไลนต์ามส่ือโซเชียล, ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน 
อาสาสมคัร-15 รา้นทองรูปพรรณ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาสาสมคัร-16 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
อาสาสมคัร-17 รา้นคา้เครื่องประดบัต่างๆ, รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล, รา้นคา้ออนไลน์
ตามส่ือโซเชียล, ตามตลาดนดั ถนนคนเดิน 
อาสาสมคัร-18 รา้นคา้/สถานท่ีจ าหน่ายวตัถมุงคล 
ข้อที่ 9   จ าหน่ายผ่านทางหน้าร้าน หรือจ าหน่ายผ่านทางออนไลน ์ช่องทางไหน
ส่งผลต่อการเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
อาสาสมคัร-1 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-2 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-3 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-4 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-5 จ าหน่ายทางหนา้รา้น 
อาสาสมคัร-6 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-7 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-8 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-9 จ าหน่ายทางหนา้รา้น 
อาสาสมคัร-10 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-11 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-12 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-13 จ าหน่ายทางหนา้รา้น 
อาสาสมคัร-14 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-15 ทัง้ 2 ช่องทาง 
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อาสาสมคัร-16 ทัง้ 2 ช่องทาง 
อาสาสมคัร-17 จ าหน่ายทางหนา้รา้น 
อาสาสมคัร-18 จ าหน่ายทางหนา้รา้น 
ข้อที่ 10  รูปแบบการจ าหน่ายแบบออนไลนท์ี่เลือกซือ้คือ ? 
อาสาสมคัร-1 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-2 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว และการ Live สด ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-3 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้
โดยตรง 
อาสาสมคัร-4 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-5 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว, ผ่านมาเก็ตเพลสในโซเชียล และผ่านแอป
พลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง 
อาสาสมคัร-6 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้
โดยตรง 
อาสาสมคัร-7 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้
โดยตรง 
อาสาสมคัร-8 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว, การ Live สด และผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มี
อิทธิพล ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-9 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-10 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว, การ Live สด, ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มี
อิทธิพล, ผ่านมาเก็ตเพลสในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง 
อาสาสมคัร-11 ผ่านการ Live สด, ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเค
ชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง 
อาสาสมคัร-12 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้
โดยตรง 
อาสาสมคัร-13 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้
โดยตรง 
อาสาสมคัร-14 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว, การ Live สด, ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มี
อิทธิพล, ผ่านมาเก็ตเพลสในโซเชียล และผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง 
อาสาสมคัร-15 ผ่านแอปพลิเคชนัผ่านทางรา้นคา้โดยตรง 
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อาสาสมคัร-16 ผ่านโพสตรู์ปภาพ หรือภาพเคล่ือนไหว และการ Live สด ในโซเชียล 
อาสาสมคัร-17 ไม่เลือกซือ้ผ่านออนไลน ์
อาสาสมคัร-18 ผ่านผูท่ี้น่าเชื่อถือ/ผูท่ี้มีอิทธิพล ในโซเชียล 
ข้อที่ 11  เหตุผลที่คุณเลือกซือ้เคร่ืองประดับมงคลจากช่องทางข้างต้น (หน้าร้าน/
ออนไลน)์ เพราะอะไร ? 
อาสาสมคัร-1 พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้ และมีความน่าเชื่อถือ ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนด์
สินคา้ 
อาสาสมคัร-2 ราคาสินคา้ และมีความน่าเชื่อถือ ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-3 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้ และมีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ 
เชื่อมั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-4 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้ และราคาสินคา้ 
อาสาสมคัร-5 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้
สินคา้, สินคา้มีโปรโมชนั และแพคเก็ตสวยงาม 
อาสาสมคัร-6 ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้ 
อาสาสมคัร-7 พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้ และมีความน่าเชื่อถือ ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนด์
สินคา้ 
อาสาสมคัร-8 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้
สินคา้, สินคา้มีโปรโมชนั, แพคเก็ตสวยงาม, พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้, มีโฆษณาข่าวสารให้
ติดตาม และมีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-9 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้, แพคเก็ตสวยงาม และ
พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้ 
อาสาสมคัร-10 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้
สินคา้ และสินคา้มีโปรโมชนั 
อาสาสมคัร-11 ราคาสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้, มีโฆษณาข่าวสารใหติ้ดตาม 
และมีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-12 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้
สินคา้, สินคา้มีโปรโมชนั, แพคเก็ตสวยงาม, พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้, มีโฆษณาข่าวสารให้
ติดตาม และมีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-13 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ราคาสินคา้ และมีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ 
เชื่อมั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
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อาสาสมคัร-14 ราคาสินคา้, สินคา้มีโปรโมชนั และแพคเก็ตสวยงาม 
อาสาสมคัร-15 มีความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ เชื่อมั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-16 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้, 
พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้ และมีความน่าเชื่อถือ ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-17 คณุภาพ/ความหลากหลายของสินคา้, พนกังานขายแนะน าสินคา้ไดดี้ และมี
ความน่าเชื่อถอื ไวใ้จ เชือ่มั่นในแบรนดสิ์นคา้ 
อาสาสมคัร-18 ความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้ 
ข้อที่ 12  ใครเป็นผู้มีอิทธิผลต่อการตัดสนิใจซือ้เคร่ืองประดับมงคล ? 
อาสาสมคัร-1 ตวัเอง, เพื่อน, พรีเซ็นเตอร/์ดารา/ผูท่ี้เชื่อถือได ้และพนกังานขาย/ผูท่ี้ตอบขอ้สงสยั 
อาสาสมคัร-2 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-3 ตวัเอง และคู่รกั/แฟน 
อาสาสมคัร-4 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-5 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-6 ตวัเอง, คู่รกั/แฟน และพรีเซ็นเตอร/์ดารา/ผูท่ี้เชือ่ถือได ้
อาสาสมคัร-7 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-8 ตวัเอง, คู่รกั/แฟน, พอ่แม่ญาติพี่นอ้ง บุคคลในครอบครวั, เพือ่น และพนกังาน
ขาย/ผูท่ี้ตอบขอ้สงสยั 
อาสาสมคัร-9 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-10 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-11 ตวัเอง และพรีเซ็นเตอร/์ดารา/ผูท่ี้เชื่อถอืได ้
อาสาสมคัร-12 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-13 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-14 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-15 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-16 ตวัเอง 
อาสาสมคัร-17 ตวัเอง และพนกังานขาย/ผูท่ี้ตอบขอ้สงสยั 
อาสาสมคัร-18 ตวัเอง 
ข้อที่ 13  บรรจุภัณฑม์ีผลต่อเคร่ืองประดับมงคลหรือไม่ ?  
อาสาสมคัร-1 มี 
อาสาสมคัร-2 มี 
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อาสาสมคัร-3 มี 
อาสาสมคัร-4 มี 
อาสาสมคัร-5 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-6 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-7 มี 
อาสาสมคัร-8 มี 
อาสาสมคัร-9 มี 
อาสาสมคัร-10 มี 
อาสาสมคัร-11 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-12 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-13 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-14 มี 
อาสาสมคัร-15 มี 
อาสาสมคัร-16 มี 
อาสาสมคัร-17 มี 
อาสาสมคัร-18 ไม่ม ี
ข้อที่ 14  คุณคิดว่าควรมีช่องทางในการรับข่าวสารเก่ียวกับเคร่ืองประดับมงคล
หรือไม่ ?  
อาสาสมคัร-1 ควรมี 
อาสาสมคัร-2 ไม่ควรมี ไมจ่  าเป็น 
อาสาสมคัร-3 ควรมี 
อาสาสมคัร-4 ควรมี 
อาสาสมคัร-5 ไม่ควรมี ไมจ่  าเป็น 
อาสาสมคัร-6 ควรมี 
อาสาสมคัร-7 ควรมี 
อาสาสมคัร-8 ควรมี 
อาสาสมคัร-9 ควรมี 
อาสาสมคัร-10 ควรมี 
อาสาสมคัร-11 ควรมี 
อาสาสมคัร-12 ควรมี 
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อาสาสมคัร-13 ควรมี 
อาสาสมคัร-14 ควรมี 
อาสาสมคัร-15 ควรมี 
อาสาสมคัร-16 ควรมี 
อาสาสมคัร-17 ไม่ควรมี ไมจ่  าเป็น 
อาสาสมคัร-18 ควรมี 
ข้อที่ 15  ถ้ามีเคร่ืองประดับมงคลที่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์? รูปแบบควรจะเป็น
อย่างไร ? 
อาสาสมคัร-1 ออกแบบใหใ้ส่ง่าย 
อาสาสมคัร-2 สวย พกพาง่าย 
อาสาสมคัร-3 สลกัตวัเลขคู่อนัดบัมงคลไวบ้นเครื่องประดบั 
อาสาสมคัร-4 ทนัสมยั แบบไม่เคยเห็น เป็นรุน่ใหม่ 
อาสาสมคัร-5 แหวนมงคลใน Lazada หรือ ต่างหตูวัเลข ส่วนตัวชอบเครื่องประดบัสี แต่ไม่
อยากใหใ้ครเห็น เช่น แหวนเงินฝังพลอย 9 ชนิดดา้นใน 
อาสาสมคัร-6 มีตวัเลขมงคลแฝงในเครื่องประดบั 
อาสาสมคัร-7 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-8 เรียบหรู ดแูพง ไม่สะดดุตา 
อาสาสมคัร-9 เลขหลงัก าไล 
อาสาสมคัร-10 สวยงาม เรียบหรู ดดีู ไม่แกะกะ 
อาสาสมคัร-11 ใส่สบาย สวยงาม มีราคาไม่แพง 
อาสาสมคัร-12 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-13 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-14 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-15 ดี 
อาสาสมคัร-16 สวย กะทดัรดั ใส่ไดท้กุวนั 
อาสาสมคัร-17 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-18 มีตวัเลขแฝง 
ข้อที่ 16 ถ้ามีแหวนมงคลที่ออกแบบตามหลักเลขศาสตร ์ออกสู่ท้องตลาด คุณ
คิดเห็นอย่างไร ? ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น ? 
อาสาสมคัร-1 ดี เสริมดวง 
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อาสาสมคัร-2 ดี 
อาสาสมคัร-3 เห็นจ าหน่ายในทอ้งตลาดบา้งแลว้ 
อาสาสมคัร-4 ก าลงัเป็นท่ีนิยม 
อาสาสมคัร-5 ก็มีคนซือ้แหละ 
อาสาสมคัร-6 น่าสนใจ เพราะชอบทางนี ้
อาสาสมคัร-7 น่าสนใจ 
อาสาสมคัร-8 ดี มีไวย้ึดเหน่ียว ติดตวัไดส้ะดวก 
อาสาสมคัร-9 น่าจะขายได ้
อาสาสมคัร-10 ดี เป็นการตลาดอย่างหน่ึง แต่ไม่ไดม้ีผลมากมาย 
อาสาสมคัร-11 ดี มีใหเ้ลือกหลายๆ รา้น 
อาสาสมคัร-12 ไม่สนใจ 
อาสาสมคัร-13 แหวนเป็นอะไรที่ใส่ง่าย ราคาพอซือ้ได ้ดีไซดไ์ดห้ลากหลาย 
อาสาสมคัร-14 ดี พกติดตวัง่าย 
อาสาสมคัร-15 ดี 
อาสาสมคัร-16 น่าประหลาดใจ เพราะยงัไม่เห็นมีใครเขาท ากนั 
อาสาสมคัร-17 ไม่มีค าตอบ 
อาสาสมคัร-18 สนใจอยากเห็น 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
อาสาสมคัร-1 -3 ไม่ม ี
อาสาสมคัร-4 ควรมีหลายวสัด ุหลายราคา 
อาสาสมคัร-5 ชอบค าถาม 
อาสาสมคัร-6 ยินดีท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยั 
อาสาสมคัร-7 เป็นงานวิจยัท่ีน่าสนใจ ควรมีแบบแหวนออกมาโดยท่ีลกูคา้สามารถสั่งท าตาม
แบบท่ีมี โดยใชว้สัดท่ีุแตกต่างกนั เช่นท าจากทอง 
อาสาสมคัร-8 -18 ไม่ม ี
 

ทัง้หมดนีก้็เป็นประเด็นค าถามท่ีถามผ่าน Google from โดยเริ่มเก็บขอ้มลูตัง้งแต่วนัท่ี 15 
กุมภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มลู 45 วนั โดยมี

อาสาสมคัรท่ีตอบรบัการเขา้รว่มโครงการวิจยั ทัง้หมด 18 ท่าน 
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ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถามเพื่อการประเมินภาพตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลัก
เลขศาสตรไ์ทย ท่ีใช้ในงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับแหวน

มงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ส าหรับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์
เกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์
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แบบสอบถามเพื่อการประเมนิ 
เร่ือง การประเมินภาพตัวอย่างเคร่ืองประดบัแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ที่ใช้ใน
งานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย 
ส าหรับกลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์
 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามเพื่อการประเมินนี ้จดัท าเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูในการจดัท าปริญญานิพนธ์
ของนิสิต ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยาลัยนวัตกรรมส่ือสาร
สงัคม หลกัสตูรออกแบบเพื่อธุรกิจ โดยมีวตัถปุระสงคด์งันี ้ 

1. เพื่อการออกแบบและพฒันาเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย  
2. เพื่อการออกแบบแผนธุรกิจเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย 

จึงขอความรว่มมือจากผูต้อบแบบสอบถามใหข้อ้มลูตามความเป็นจริง ขอ้มลูท่ีไดจ้ะเป็น
ประโยชนอ์ย่างยิ่งต่องานวิจยั ค าตอบและความคิดเห็นของท่านจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบัโดย
ใชข้อ้มลูน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านัน้ จะไม่มีการเผยแพรต่่อบุคคลอื่น หรือองคก์รอื่นใด และจะไม่
มีผลกระทบต่อผูถ้กูสมัภาษณ ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

ผู้วิจัยขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ 
โอกาสนี ้

แบบสอบถามเพื่อการประเมินครัง้นี ้ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 เกี่ยวกบัขอ้มลูประชากรศาสตร ์ 
ส่วนท่ี 2 เกี่ยวกับภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์

ไทย พรอ้มรายละเอียด และแบบการประเมินภาพแบบตวัอย่าง 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 

 
นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์

นิสิตปริญญาโท หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ  
วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอรติ์ดต่อ 0657478956  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร ์
รหสัอาสาสมคัร.............................................................. 
 
ส่วนที่ 2 ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนตามหลักเลขศาสตรไ์ทย พร้อมรายละเอียด 
และแบบการประเมินภาพแบบตัวอย่าง 

โดยแบ่งออกเป็น 
1. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ 
2. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน 
3. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน 
4. ภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั 

 
ค าชีแ้จง 

ให้ผู้ประเมิน โปรดใส่เครื่องหมาย (o) ให้คะแนนท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน
มากท่ีสดุ ตามรายละเอียดค าถามของส่วนผสมทางการตลาด 

โดยก าหนดใหม้าตรประเมินสเกลเชิงเสน้ (Linear Scale) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า โดยใหเ้กณฑร์ะดบั 10 คะแนน คือ 
 
ค่าน ้าหนัก       1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
ระดบัความคิดเห็น/ความพึงพอใจ  ชอบนอ้ยท่ีสดุ   ชอบมากท่ีสดุ 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก ใบธงเรือส าเภา ท่ีก าลงัพลิว้ไหว แล่นอยู่กลางทะเล 
ตวัเรือนสีทองขาว ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์15 เม็ด รวม 15 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 15 ไวท่ี้ตวัแหวน 

ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์ใบเรือส าเภา แทนความส าเร็จ กจิการราบรื่น คา้ขายร  ่ารวย เหมือนเรือท่ีน า
ความส าเร็จแล่นเขา้มาหาผูส้วมใส่ 
เลขมงคลหลัก 15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น มีชื่อเสียง
เกียรติยศ อ านาจ ผูใ้หญ่เมตตาคอยช่วยเหลือ  
เลขมงคลรอง 6 (1+5) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 

 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ     ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก ใบธงเรือส าเภา 9 ใบ ท่ีก าลงัแล่นอยู่กลางทะเล จ านวน 9 ล า 
ตวัเรือนสีทองขาว ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์9 เม็ด รวม 9 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 9 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์ใบเรือส าเภา แทนความส าเร็จ กจิการราบรื่น คา้ขายร  ่ารวย เหมือนเรือท่ีน า
ความส าเร็จแล่นเขา้มาหาผูส้วมใส่ 
เลขมงคลหลัก 9 คือ พลงัของพระเกต ุหรือพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง รุง่เรือง 
เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
เลขมงคลรอง 99 คือ พลงัแห่งปาฏิหาริย ์พระคุม้ครอง ความสขุความเจรญิกา้วหนา้ ส่ิงเรน้ลบั 

 

ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี 
งานชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์  

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ     ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความส าเร็จแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เลข 9 โดยการน าเลข 9 ไขวก้นั 
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) ประดบัเพชร ประกอบดว้ยเพชรขนาด 9 ตงัค ์1 เม็ด และ
เพชรขนาด 1.5 ตงัค ์4 เม็ด รวมทัง้หมด 5 เม็ด 15 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 9 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์เลข 9 แทนความกา้วหนา้ เลขมงคลของไทย 
เลขมงคลหลัก 9 คือ พลงัของพระเกต ุหรือพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง 
รุง่เรือง เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
เลขมงคลรอง  
5 คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
6 (1+5) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น อ านาจ ผูใ้หญ่คอยช่วยเหลือ  
95 คือ พลงัแห่งความสมบูรณพ์นูสขุ เจริญรุง่เรืองกา้วหนา้ มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีทรพัยล์าภยศ 
99 คือ พลงัแห่งปาฏิหาริย ์พระคุม้ครอง ความสขุความเจริญกา้วหนา้ ส่ิงเรน้ลบั 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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แบบการประเมินเกี่ยวกบัเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จ กบั
ส่วนผสมทางการตลาด 

ภาพตัวอย่างแหวนมงคลตามหลัก 
เลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ 

รายละเอียดทางการตลาด 

 แบบท่ี 1 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 11,000 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน  1,490 บาท 

 แบบท่ี 2 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 9,500 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,390 บาท 

 แบบท่ี 3 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 11,500 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,490 บาท 

 
ถา้มีเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความส าเร็จขา้งตน้ ท่านจะเลือกซือ้

แบบไหน ? โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ลงใน [ ] แบบแหวนท่ีท่านจะเลือกซือ้มากท่ีสดุ 
[ ] แบบท่ี 1   [ ] แบบท่ี 2    [ ] แบบท่ี 3 

[ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925 
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จากแหวนวงท่ีท่านเลือกซือ้ โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ให้คะแนนท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ ตามรายละเอียดค าถามของส่วนผสมทางการตลาด 
โดยก าหนดใหม้าตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดับ 
5 คะแนน คือ 
ค่าน ้าหนัก    1       2   3       4   5  
ระดับความพงึพอใจ  น้อยที่สุด    น้อย มาก     ปานกลาง มากที่สุด 
 

แหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความส าเร็จ ระดับความพงึพอใจ 

ส่วนผสมทางการตลาด 1 2 3 4 5 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา       

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ      

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั       

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม      

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด      

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน      

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้      

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั      

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน      

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้      

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด      

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้      

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี      

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................. 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั แลว้พนัรอบนิว้เหมือนก าลงัเคล่ือนไหว
ไปมา 
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) แหวนประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์14 เม็ด รวม 14 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 

ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 
เลขมงคลหลัก 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง แกปั้ญหาเก่ง 
ผูใ้หญ่เมตตาคอยช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง 5 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 

 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั แลว้พนัรอบนิว้เหมือนก าลงัเคล่ือนไหว
ไปมา และรูปทรง Infinity ท่ีเกิดจากการไขวก้นัของตวัมงักร  
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) แหวนประดบัเพชรขนาด 0.5 ตงัค ์28 เม็ด รวม 14 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 
Infinity แทนความไม่สิน้สดุ ความรุง่เรืองแบบไมสิ่น้สดุ 
เลขมงคลหลกั 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง แกปั้ญหาเก่ง ผูใ้หญ่
เมตตาคอยช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง 
1 (2+8=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีวาสนา 
ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
5 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการงานแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เกล็ดมงักรท่ีซอ้นทบักนั เหมือนมงักรคู่พนัรอบนิว้เคล่ือนไหวไป
มา ไปทางซา้ย-ขวา วนเวียนไม่มีท่ีสิน้สดุ เพชรเม็ดกลางเหมือนลกูแกว้มงักร ท่ีมงักรคู่เฝา้
สมบติัส่ิงมีค่าไว ้
ตวัเรือนสองสี (ทองขาว/เหลืองทอง) ประดบัเพชรขนาด 14 ตงัค ์1 เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์14 
เม็ด รวมทัง้หมด 15 เม็ด 28 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 14 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์มงักร แทนความรุง่เรือง การส่งเสริมธุรกิจการคา้ ช่วยเรียกโชคลาภ 
เลขมงคลหลัก 14 คือ พลงัมหาจกัรวาล รุง่โรจน ์สขุสบายกา้วหนา้ มั่นคง ผูใ้หญ่เมตตา
ช่วยเหลือ 
เลขมงคลรอง  
1 (2+8=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียงเกียรติยศ มีวาสนา 
ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
4 (1+4) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
15 คือ พลงัแห่งความสมบูรณ ์รุง่โรจนส์ดใส ส าเร็จในทกุดา้น อ านาจ ผูใ้หญ่คอยช่วยเหลือ  
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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แบบการประเมินเกี่ยวกบัเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงาน กบั
ส่วนผสมทางการตลาด 

ภาพตัวอย่างแหวนมงคลตามหลัก 
เลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน 

รายละเอียดทางการตลาด 

 แบบท่ี 1 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 9,800 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,390 บาท 

 แบบท่ี 2 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 13,400 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,790 บาท 

 แบบท่ี 3 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 11,100 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,790 บาท 

 
ถา้มีเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการงานขา้งตน้ ท่านจะเลือกซือ้แบบ

ไหน ? โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ลงใน [ ] แบบแหวนท่ีท่านจะเลือกซือ้มากท่ีสดุ 
[ ] แบบท่ี 1   [ ] แบบท่ี 2    [ ] แบบท่ี 3 

[ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925 

 
 



  308 

จากแหวนวงท่ีท่านเลือกซือ้ โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ให้คะแนนท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ ตามรายละเอียดค าถามของส่วนผสมทางการตลาด 
โดยก าหนดใหม้าตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดับ 
5 คะแนน คือ 
ค่าน ้าหนัก    1       2   3       4   5  
ระดับความพงึพอใจ  น้อยที่สุด    น้อย มาก     ปานกลาง มากที่สุด 
 

แหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการงาน ระดับความพงึพอใจ 

ส่วนผสมทางการตลาด 1 2 3 4 5 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา       

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ      

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั       

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม      

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด      

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน      

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้      

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั      

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน      

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้      

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด      

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้      

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี      

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................. 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการเงินแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ท่ีไหลไขวก้นั คลา้ยกบัปลาคู่ว่ายทวนกนั มีทัง้หมด 6 คู่ 
ตวัเรือนสีเหลืองทอง เป็นแหวนรอบนิว้ ประดบัเพชรขนาด 2 ตงัค ์12 เม็ด รวม 24 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 24 ไวท่ี้ตวัแหวน 

ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์หยดน า้ท่ีไหลไขวก้นั แสดงถึง โชคลาภเงินทองท่ีไหลหมุนเวียนตลอดเวลา 
ปลาคู่ แสดงถึง โชคลาภ ผลก าไร ความอดุมสมบูรณ ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทองมากมาย มี
เสน่หด์า้นค าพดู เพื่อนฟูงใหก้ารอปุถมัภ ์
เลขมงคลรอง 6 (2+4) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 

 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์ 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงนิ 
 

รายละเอียดของแหวน ด้านการเงินแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ท่ีหล่อหลอมรวมกนั เมือ่มารวมกนัแลว้ ดา้นบนของ
แหวนคลา้ยดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี ดา้นขา้งของแหวนคลา้ยสญัลกัษณ ์Infinity 
ตวัเรือนสีเหลืองทอง ประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์46 เม็ด รวม 46 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 46 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์หยดน า้ท่ีหล่อหลอมรวมกนั แสดงถึง โชคลาภเงินทอง เมื่อมารวมกนัแลว้  
ดอกโบตั๋น หรือดอกพีโอนี แสดงถึง ความมั่งคง ร  ่ารวย เกี่ยรติยศ 
รูปแบบ Infinity ความไม่สิน้สดุ ความรวยไม่สิน้สดุ 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 46 คือ พลงัแห่งความสขุ ชีวิตสบาย การเงินคล่องตวั ร  ่ารวย ส าเร็จ กา้วหนา้ 
เลขมงคลรอง 1 (4+6=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ราชาแห่งดวงดาว มชีื่อเสียง
เกียรติยศ มีวาสนา ทะเยอทะยาน รกัความกา้วหนา้ เป็นผูน้  า 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงนิ 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านการเงินแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หยดน า้ทัง้ 8 มมุ 8 ทิศ สายน า้ท่ีเคล่ือนไหวทกุทิศทาง คลา้ยกบั
อกัษรรูน โบราณ ตวัเรือนสีเหลืองทอง เป็นแหวนรอบนิว้ ประดบัเพชรขนาด 3 ตงัค ์8 
เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์32 เม็ด รวมทัง้หมด 40 เมด็ 56 ตงัค ์
สลกัตวัเลขมงคล 56 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์หยดน า้ สายน า้ แสดงถึง โชคลาภเงินทอง หยดน า้ท่ีมี 8 ทิศ 8 ต าแหน่ง แสดงถึง
โชคลาภ ลาภลอยท่ีเขา้มาทัง้ 8 ทิศทาง เลขน าโชคของชาวจีน  
รูปแบบอกัษรรูนโบราณ (เฟฮ)ู แสดงถึง ความมั่งคั่งร  ่ารวย 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง ร  ่ารวยเงินทอง 
เลขมงคลหลัก 56 คือ พลงัแห่งคู่ทรพัยค์ู่โชค ชีวิตโดดเด่น มีรายไดห้ลายทาง หาเงินเก่ง มีโชค
ลาภวาสนา เจริญรุง่เรืองกา้วหนา้ 
เลขมงคลรอง  
2 (5+6=11,1+1=2) คือ พลงัแห่งดวงจนัทร ์ราชนีิแห่งดวงดาว มีจินตนาการ คิดฝัน มีเสน่ห ์ 
4 (4+0) คือ พลงัแห่งดาวพธุ เทพการเจรจา พลงัแห่งสติปัญญา ฉลาดมีไหวพริบ ติดต่อส่ือสาร  
40 คือ พลงัอ านาจ ความส าเร็จงดงาม ชีวิตสขุสบาย ฐานะมั่นคงรร  ่ารวย มชีื่อเสียงลาภยศ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี งานสามสี (งานสามกษัตริย)์ 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Runic_letter_fehu.svg


  312 

แบบการประเมินเกี่ยวกบัเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงิน กบั
ส่วนผสมทางการตลาด 

ภาพตัวอย่างแหวนมงคลตามหลัก 
เลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน 

รายละเอียดทางการตลาด 

 แบบท่ี 1 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 11,700 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,590 บาท 

 แบบท่ี 2 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 16,000 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 2,190 บาท 

 แบบท่ี 3 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 18,000 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,890 บาท 

 
ถา้มีเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นการเงินขา้งตน้ ท่านจะเลือกซือ้แบบ

ไหน ? โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ลงใน [ ] แบบแหวนท่ีท่านจะเลือกซือ้มากท่ีสดุ 
[ ] แบบท่ี 1   [ ] แบบท่ี 2    [ ] แบบท่ี 3 

[ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925 
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จากแหวนวงท่ีท่านเลือกซือ้ โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ให้คะแนนท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ ตามรายละเอียดค าถามของส่วนผสมทางการตลาด 
โดยก าหนดใหม้าตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดับ 
5 คะแนน คือ 
ค่าน ้าหนัก    1       2   3       4   5  
ระดับความพงึพอใจ  น้อยที่สุด    น้อย มาก     ปานกลาง มากที่สุด 
 

แหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านการเงิน  ระดับความพงึพอใจ 

ส่วนผสมทางการตลาด 1 2 3 4 5 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา       

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ      

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั       

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม      

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด      

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน      

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้      

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั      

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน      

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้      

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด      

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้      

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี      

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................ 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความรักแบบที่ 1 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เครื่องหมาย Infinity ความรกัท่ีชั่วนิรนัดร ์รกัไม่มีท่ีสิน้สดุ 
ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยเลข 8 เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล โชคลาภตามความเชื่อของจีน 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 23 ตงัค ์1 เม็ด และเพชร 1 ตงัค ์23 เม็ด รวม
ทัง้หมด 24 เม็ด 46 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 23 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มท่ีีสิน้สุด ความรกัชั่วนิรนัดร  ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 23 คือ พลงัแห่งความรกั มีเสน่ห ์ดึงดดูเพศตรงขา้ม ท างานเก่งหาเงินเก่ง 
เลขมงคลรอง  
1 (4+6=10,1+0=1) คือ พลงัแห่งดวงอาทิตย ์ชือ่เสียง ทะเยอทะยาน เป็นผูน้  า 
5 (2+3) คือ พลงัแห่งดาวพฤหสับดี แสดงความมีปัญญา รอบรู ้ยติุธรรม 
6 (2+4) คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทองมากมาย มีเสน่หด์า้นค าพดู  
46 คือ พลงัแห่งความสขุ ชีวิตสขุสบาย การเงินคลิองตวั ร  ่ารวย ประสบความส าเร็จ กา้วหนา้ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความรักแบบที่ 2 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก เครื่องหมายตามค่านิยม Infinity ความรกัท่ีชั่วนิรนัดร ์รกัไม่มีท่ี
สิน้สดุ เคล่ือนไหวแบบมงักร ออกแบบใหม้ีลกัษณะคลา้ยการเขียนยนัต ์อกัขระตามความเชื่อ
ของไทย 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์36 เม็ด รวม 36 ตงัค ์
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มท่ีีสิน้สุด ความรกัชั่วนิรนัดร ์
การเคล่ือนไหวของมงักร แสดงถึง ส่งเสริมการคา้ขายใหห้มนุเวียน 
เสน้กระดกูยนัตพ์ระพทุธเจา้ แสดงถึง ลกัษณะการเดินเสน้ยนัตต์ามความเชื่อของชาวขอม
โบราณ เป็นจดุศนูยร์วมพลงัของพระพทุธเจา้ 
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 36 พลงัแห่งความรกัเจา้เสน่ห ์มีเสน่หดึ์งดดูเพศตรงขา้มอย่างมาก เป็นท่ีรกัของ
เพื่อนฟูงมิตรสหาย ฉลาดหารายได ้โชคดีมีลาภลอย 
เลขมงคลรอง 9 (3+6) คือ พลงัของพระเกต ุหรอืพลงัแห่งความลึกลบั มีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง 
รุง่เรือง เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 

ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 
แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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ภาพตัวอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของแหวน ด้านความรักแบบที่ 3 
แหวนไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก หวัใจแห่งความรกันิรนัดร ์ท่ีเกิดจากการน ารูปหวัใจ รวมกบั 
Infinity ในตวัเรือน มีทัง้หมด 6 คู่ 
ตวัเรือนสีเหลืองทองชมพ ูประดบัเพชรขนาด 1 ตงัค ์24 เม็ด เพชร 0.5 ตงัค ์12 เม็ด รวม
ทัง้หมด 36 เม็ด 30 ตงัค ์สลกัตวัเลขมงคล 36 ไวท่ี้ตวัแหวน 
ความหมายนัยยะมีในตัวเรือนแหวน 
สัญลักษณ ์รูปแบบหวัใจ แสดงถึง ความรกั ความห่วงใจไดอ้ย่างชดัเจนท่ีสดุ 
รูปแบบ Infinity แสดงถึง ความไม่มีท่ีสิน้สดุ ความรกัชั่วนิรนัดร ์
สีตัวเรือนหลัก คือ สีทองชมพ ูหรือ Rose gold แสดงถึงสีของความรกั ความสวยงาม 
เลขมงคลหลัก 36 พลงัแห่งความรกัเจา้เสน่ห ์มีเสน่หดึ์งดดูเพศตรงขา้มอย่างมาก เป็นท่ีรกั
ของเพื่อนฟูงมิตรสหาย ฉลาดหารายได ้โชคดีมีลาภลอย 
เลขมงคลรอง  
6 (2+4) หรือ 6 คู่ คือ พลงัแห่งดาวศกุร ์แสดงความมีสง่าราศี ร  ่ารวยเงินทอง 
9 (3+6) คือ พลงัของพระเกต ุมีส่ิงศกัด์ิสิทธิ์คุม้ครอง เจริญกา้วหนา้ ประสบความส าเร็จ 
24 คือ พลงัแห่งความมงคลส าเร็จ ชีวิตสขุสบาย มีโชคดา้นเงินทองมากมาย มีเสน่หด์า้นค าพดู  
30 คือ ตามความเชื่อของชาวอินเดียตรงกบัอกัษรโอม ( ) ตวัแทนแห่งความศกัด์ิสิทธิ์ 
 ตัวอย่างแหวนเพิ่มเติม 

แหวนสามารถออกแบบสีบนตวัเรือนได้
หลากหลายตามความชอบ งานชบุหน่ึงสี งาน
ชบุสองสี 

ค่าน ้าหนัก     1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
ระดับความพงึพอใจ     ชอบน้อยที่สดุ                 ชอบมากที่สุด 
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แบบการประเมินเกี่ยวกบัเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกั กบั
ส่วนผสมทางการตลาด 

ภาพตัวอย่างแหวนมงคลตามหลัก 
เลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก 

รายละเอียดทางการตลาด 

 แบบท่ี 1 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 16,900 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,890 บาท 

 แบบท่ี 2 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 13,600 บาท 
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,890 บาท 

 แบบท่ี 3 
ถา้ท าดว้ยทองค า 9K ประดบัเพชร 
ราคาประเมิน 13,900 บาท  
 
ถา้ผลิตดว้ย Silver 925 ประดบัพลอยขาวแท ้
ราคาประเมิน 1,890 บาท 

 
ถา้มีเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตรไ์ทย ดา้นความรกัขา้งตน้ ท่านจะเลือกซือ้แบบ

ไหน ? โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ลงใน [ ] แบบแหวนท่ีท่านจะเลือกซือ้มากท่ีสดุ 
[ ] แบบท่ี 1   [ ] แบบท่ี 2    [ ] แบบท่ี 3 

[ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925  [ ] งานทอง 9K [ ] S.925 
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จากแหวนวงท่ีท่านเลือกซือ้ โปรดใส่เครื่องหมาย (✓) ให้คะแนนท่ีตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ ตามรายละเอียดค าถามของส่วนผสมทางการตลาด 
โดยก าหนดใหม้าตรประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใหเ้กณฑร์ะดับ 
5 คะแนน คือ 
ค่าน ้าหนัก    1       2   3       4   5  
ระดับความพงึพอใจ  น้อยที่สุด    น้อย มาก     ปานกลาง มากที่สุด 
 

แหวนมงคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ด้านความรัก ระดับความพงึพอใจ 

ส่วนผสมทางการตลาด 1 2 3 4 5 

1.แหวนมีรูปแบบท่ีสวยงาม ทนัสมยั เป็นท่ีสะดดุตา      

2.สญัลกัษณบ์่งบอกถึงความเป็นมงคลเฉพาะดา้นชดัเจนท่ีสดุ      

3.ขนาดของแหวนสามารถสวมใส่ไดท้กุวนั      

4.แหวนเลือกใชว้สัดไุดอ้ย่างเหมาะสม      

5.แหวนมีจ านวนอญัมณีท่ีเหมาะสมกบัขนาด      

6.จ านวนอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

7.น า้หนกัของอญัมณีแสดงถึงความมงคลของเลขศาสตรไ์ดช้ดัเจน      

8.คณุค่าท่ีแหวนมอบใหบ้อกรายละเอียดชดัเจน      

9.แหวนสามารถเสริมสรา้งบุคลิกใหด้ดีูขึน้ สรา้งความมั่นใจขึน้ได ้      

10.แหวนเหมาะแก่การมอบใหเ้ป็นของขวญั      

11.ราคาท่ีประเมินเหมาะสมกบัแบบแหวน      

12.แหวนสามารถจดัจ าหน่ายในรา้นคา้ออนไลนห์รือมารเ์ก็ตเพลสได้      

13.แหวนตอ้งการพนกังานเพื่ออธิบายรายละเอยีด      

14.แหวนสามารถท าเป็นส่ือโฆษณา โปรโมท สรา้งการรบัรูไ้ด ้      

15.แหวนตอ้งการใบรบัประกนั การนัตี      

ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ซ. 
ผลการประเมินภาพแบบตัวอย่างเครื่องประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์
ไทย ส าหรับกลุ่มประชากรหญิงท่ีอุปโภคผลิตภัณฑท่ี์เกี่ยวข้องกับเลขศาสตร ์

ทางออนไลน ์
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ผลการประเมินภาพตวัอย่างเคร่ืองประดับแหวนมงตคลตามหลักเลขศาสตรไ์ทย ส าหรับ
กลุ่มประชากรหญิงที่อุปโภคผลิตภัณฑท์ี่เก่ียวข้องกับเลขศาสตร ์ทางออนไลน ์

 
ในการประเมินภาพแบบตวัอย่างในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดเ้ลือกรูปแบบการประเมินผ่านช่องทาง

ออนไลนผ่์านทาง google from ใหก้ับกลุ่มประชากรหญิงท่ีท าการศึกษา 21 ท่าน และไดเ้ปิดให้
ประชากรหญิงทั่วไปท่ีมีความสนใจในเครื่องประดับ หรือท่ีมีความเชื่อทางด้านเลขศาสตรไ์ด้มี
ส่วนรวมในการตอบแบบสอบถาม อีก 5 ท่าน ผลการประเมินมีดงันี ้
 
ส่วนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจต่อเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร ์ 
 
ดา้นความส าเร็จ แบบท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 
 
 
ดา้นการงาน แบบท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 
 
 
ดา้นการเงิน แบบท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
 
 
 
ดา้นความรกั แบบท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ประเมินความชื่นชอบต่อเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร ์ 
 
ดา้นความส าเร็จ     ดา้นการงาน 
 
 
 
 
ดา้นการเงิน     ดา้นความรกั 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 3 ประเมินราคาต่อเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร ์(ราคาประเมิน
เคร่ืองประดับทอง 9k และราคาประเมินเคร่ืองประดับเงินแท้) 
 
ดา้นความส าเร็จ     ดา้นการงาน 
 
 
 
 
 
ดา้นการเงิน     ดา้นความรกั 
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ส่วนที่ 4 ประเมินเคร่ืองประดับแหวนมงคลตามหลักเลขศาสตร์ที่ได้รับความชื่นชอบ
สูงสุด 
 
ดา้นความส าเร็จ 
 
 
 
ดา้นการงาน 
 
 
 
ดา้นการเงิน 
 
 
 
ดา้นความรกั 
 
 
 
 
ทัง้หมดคือผลการประเมินภาพตวัอย่างเครื่องประดบัแหวนมงคลตามหลกัเลขศาสตร ์ผ่านทาง

ออนไลน ์ตัง้แต่วนัท่ี 16-25 พฤษภาคม  2564 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นาย นราบดินทร ์ศิริวารินทร ์
วัน เดือน ปี เกิด 27 เมษายน 2525 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเพื่อธุรกจิ 

คณะวิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวสัดศุาสตร ์(อญัมณีและ
เครื่องประดบั) คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 666/2 หมู่6 หมู่บา้นนครทองแกรนดว์ิวล ์ซอยแพรกษา11 ถนนแพรกษา 
ต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   
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