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ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมทุรสาครในการบชูาวัตถุมงคล 

Factors Affecting Consumers in Samut Sakhon Province  

Towards Purchasing Holy Objects 

วชัรพงษ์  กงเวียน* และวรรณัย สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการบูชาวัตถุมงคล   

โดยทําการศึกษาจากผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นผู้มีสัญชาตไิทย  อายุยี่สิบปขีึ้นไป  มีช่ืออยูใ่นทะเบยีนบา้นจังหวัด

สมุทรสาคร และเป็นผู้ที่เคยบูชาวัตถุมงคลและในปัจจัยยังคงบูชาอยู่ จํานวน 200 ราย  โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   

และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่  

ร้อยละ  และคา่เฉลี่ย 

 ด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชาย  มีอายุ 41-50 ปี  ระดับการศึกษาสูงกว่า

ปริญญาตรี  สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ลักษณะงานเป็นพนักงานปฏิบัติการ

ภาคสนาม  มีระดับรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท และมรีะดับรายได้ของครอบครัวมากกว่า 50,000 บาท 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจบูชาวัตถุมวงคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครพบว่า  มีวัตถุประสงค์

ในการเช่าบูชาเชิงพุทธคุณเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ   มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ด้านความปลอดภัย  นิยมบูชาวัตถุ

มงคลที่มีลักษณะเด่นครอบคลุมในทุกด้าน  และนิยมวัตถุประเภทห้อยคอ     โดยนิยมวัตถุมงคลเนื้อโลหะประเภทเนื้อ

โลหะผสม  รูปพระพุทธและรูปคณาจารย์หรือเกจิอาจารย์  โดยบูชาจากวัดที่มีชื่อเสียงโดยไม่เจาะจงสถานที่   โอกาสที่

เช่าบูชาคือเมื่อได้ผ่านไปวัดหรือแผงพระเคร่ือง  โดยมีค่าใช้จ่ายในการบูชาแต่ละครัง้ 100-500 บาท 

 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอ่ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการบชูาวัตถุมงคลพบวา่  มีเหตุที่เร่ิมบูชาเน่ืองจาก

ความเชื่อ  ความศรัทธาส่วนตัว  แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือในการบูชา  คือ ผู้ใหญ่ที่เคารพ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เคยพบประสบการณ์ความศักดิ์สิทธ์ิ  และเคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวัตถุมงคล ในเร่ือง แคล้วคลาดปลอดภัย  

รองลงมาคือเร่ืองมหาลาภ  รํ่ารวย  และมีประสบการณ์ในการแสวงหาเพื่อเช่าบูชาวัตถุประสงค์ การบูชาวัตถุมงคลมี

อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง  และผู้ที่มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจ คือ   ผู้ใหญ่ที่เคารพ  รองลงมาคือ

ญาติพี่น้อง 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการบูชาวัตถุมงคลพบว่า  ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดทุด้านมีผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลในระดับมาก  เรียงลําดับคือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา   

ด้านการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย 
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ABSTRACT 

This study aimed to examine factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards purchasing 

holy objects. In this study, the population was specified to 200 consumers, who resided in Samut Sakhon province, 

held Thai citizenship in the higher, were in the age of 20 years old or older, and whose name was registered in the 

Household Registration of Samut Sakhon province. They must have been the consumers of holy objects. The 

selection of population was done in according to purposive sampling method. Questionnaires were used as the tool to 

collect data. Data obtained were then analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and 

mean. 

According to the study on general background, most respondents were male in the age of 41-50 years old 

with graduate level of education, which was higher than bachelor’s degree. Their marital status was mostly married 

or cohabiting. They worked as employee for private company in the position of field collector and earned monthly 

income at the amount of 30,001-40,000 Baht. Their family income was more than 50,000 Baht. 

According to the study on purchasing behavior of these respondents in Samut Sakhon province towards 

purchasing holy objects, the findings presented that their purpose of purchasing the holy objects was to have 

spiritual anchor. They believed in its holy miracle, especially in safety aspect. They preferred to purchase the holy 

object, of which holy miracles were thoroughly covered in all aspects, and which was in a form of neck strap of 

Buddha image and religious instructor image made of metal. They purchased it from a famous temple, but the place 

was unspecific, on an occasion when they passed by the temple or holy object stand. In each time of purchase, they 

paid 100-500 Baht. 

According to the study on factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards purchasing holy 

objects, the findings presented that they began their purchase of holy objects with the reason of personal belief and 

faith. Reliable source of information was their respectful senior. The majority of respondents experienced holy 

miracles and prayed for wishes from the holy objects, especially in approaches of safely, fortune, and wealth, 

respectively. They also experienced in purposively seeking for a certain holy object. To purchase the holy objects 

affected the living of their lives in moderate level. People influencing the purchase of holy object were the respectful 

seniors and relatives, respectively. 

According to the study on factors affecting consumers in Samut Sakhon province towards purchasing holy 

objects, the findings presented that all following marketing mix factors affected the decision making of the 

respondents towards purchase holy objects at high level: product, price, promotion, and place, respectively. 
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บทนํา  

 จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพในด้านอุตสาหกรรม การประมง 

การเกษตรกรรม  การแปรรูปอาหาร  มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product at Market at Current 

Price) เป็นอันดับ 6 ของประเทศ จากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก

นายกรัฐมนตรี แสดงใน พ .ศ . 2555  จังหวัดสมุทรสาครมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดที่ 319,406 ล้านบาท  

มีการเติบโต 1.10% จํานวนโรงงาน 5,212 แห่ง เงินลงทุน 512,939 ล้านบาท จํานวนการจ้างแรงงาน 388,295 คน 

(ข้อมูลเศรษฐกิจ-จังหวัดสมุทรสาคร: ออนไลน์) มีประชากร 519,457 คน และมีผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่เพื่อทํางานอีกเป็น

จํานวนมาก (กรมการปกครอง, 2556: ออนไลน์) ประชากรดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสาครนอกจากเชื้อสายไทยแล้ว  ยังมี

ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเช้ือสายมอญ รวมอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 

2557: ออนไลน)์ 

วัตถุมงคลมีบทบาทสําคัญในสังคมไทยมานาน โดยเริ่มแรกนั้น จะเป็นการสร้างในรูปแบบคล้ายกับประประธาน

ในโบสถ์ รูปจําลองของพระสงฆ์ รูปลักษณะของเคร่ืองรางต่างๆ เช่น ตะกรุด เบี้ย แหวน หวาย เป็นต้น   นอกจากนี้  ยังมี

การสร้างเคร่ืองรางของขลังเป็นสัตว์ต่างๆ ทั้งที่ มีอยู่จริงหรือจากตํานาน  เป็นสัญลักษณ์เพื่อมุ่งหวังพลังอํานาจจากสัตว์

เหล่านั้น เคร่ืองใช้ต่างๆ ตลอดจน เคร่ืองประดับ วัตถุมงคลเหล่านี้  ถูกจัดหามาบูชาตามความเช่ือของแต่ละบุคคล      

(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ, 2555: ออนไลน์)  เคยมีการประเมินมูลค่าของธุรกิจพระเคร่ืองใน

ประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยว่า ปี 2550  พบว่า  ธุรกิจที่มีฐานบนความศรัทธานี้มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านบาท 

(กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, 2557: ออนไลน์) โดยมูลค่านี้ยังไม่รวมวัตถุมงคลในรูปแบบของเคร่ืองประดับ และอัญมณีที่มี

ความเช่ือว่ามีสามารถในด้านต่างๆ ขึ้นอยูก่ับคุณวิเศษของวัสดุที่ใช้ประกอบขึ้นมา   

ความเช่ือของชาวสมุทรสาครในด้านการเคารพบูชากราบไหว้บรรพบุรุษ การไหว้เทพเจ้าเพื่อความเจริญรุ่งเรือง 

การดูดวง เสริมดวง แก้ดวง การบูชา ยันต์ รูปสลัก และวัตถุมงคลเพื่อแก้ดวง เสริมดวง   เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา

รุ่นสู่รุ่นในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน  การนับถือผี  การเรียนและฝึกไสยเวท  การบูชาเคร่ืองลางของขลัง รวมถึงการฝัง

อาถรรพ์ในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือตามตัว   เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในกลุ่มชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายมอญ      

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น การประมง การเกษตร และ

การแปรรูป  ตลอดจนการค้าขาย  ส่วนใหญ่มีความเช่ือด้านโชคลาง โดยได้รับอิทธิพลจากชาวไทยเช้ือสายจีน ที่มี

ความสําเร็จในอาชีพ ด้วยความเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองข้ึนอยู่กับดวงชะตา และโชคลาง โดยเฉพาะอาชีพประมง เป็น

ตัวอย่างที่แสดงถึงความเช่ือในวัตถุมงคลมาก ด้วยความไม่แน่นอนของทะเล ส่งผลให้ชาวประมงต้องการสิ่งยดึเหนี่ยวทาง

จิตใจ ในด้านความปลอดภัยสูง  รวมถึงความต้องการในการจับปลาให้ได้มากๆ  ได้มีการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบูชา

พกพาวัตถุมงคลติดตัว เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ   ด้วยความเช่ือว่าวัตถุมงคลช่วยให้ปลอดภัยและมีโชคลาภในการจับปลา   

ความเชื่อนี้แผ่เป็นวงกว้างจากกลุ่มชาวประมงไปสู่กลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชาวประมง เช่น ครอบครัวของชาวประมง 

กลุ่มที่ค้าขายกับชาวประมง กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล กลุ่มที่ทําอาชีพค้าขาย สู่กลุ่มที่ไม่เกี่ยวเนื่องทางตรงอื่นๆ กลุ่ม

ค้าขายและผู้ประกอบการนิยมหาวัตถุมงคลทางด้านเสริมทรัพย์ และกลุ่มข้าราชการนิยมหาวัตถุมงคลทางด้านอํานาจ 

และคุ้มครอง (อรวรรณ ทับสกุล.2546: 46) 
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ในจังหวัดสมุทรสาคร   มีผู้บูชาวัตถุมงคลในทุกรูปแบบ    มีพระภิกษุผู้มีช่ือเสียงด้านการปลุกเสกวัตถุมงคล

หลายรูป เช่น หลวงพ่อมาลัย อุทโย และมีวัตถุมงคลที่มีช่ือเสียงในจังหวัดสมุทรสาครหลายรุ่น เช่น สมเด็จไผ่ ตะกรุด     

ตี๋ใหญ่   เป็นที่ต้องการไว้บูชา ของชาวสมุทรสาคร จังหวัดอื่นๆ และต่างประเทศ  การผสมผสานทางความเชื่อ และ

วัฒนธรรม ทําให้ความเชื่อด้านดวงชะตา และวัตถุมงคลอยู่ควบคู่ไปกับการดําเนินชีวิตของชาวสมุทรสาคร เมื่อมี

ความสําเร็จในอาชีพสูงขึ้น มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงข้ึน มีสถานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ย่อมเป็นต้นแบบให้มีการทําตาม ด้วย

วัฒนธรรมทางด้านความเชื่อ ส่งผลให้มีผู้แสวงหาวัตถุมงคลตามอย่าง ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครแสวงหาบูชาวัตถุ

มงคลจากหลายที่ หลายแหล่งตามความเช่ือ ทั้งจากจังหวัดสมุทรสาครเอง จังหวัดอื่น จังหวัดที่อยู่ห่างไกล หรือจาก

ต่างประเทศ รวมทั้งวัตถุมงคลเป็นสิ่งล้ําค่าและหายากจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค (เสาวภา ไพทยวัฒน์ และคณะ, 

2555)  

จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสาคร   เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างวัตถุมงคลให้ตรงตามความต้องการ           

ของผู้บริโภค 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกทางกายภาพของผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดหา คัดเลือก การซื้อ   

การใช้งาน และการจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการตามความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาน้ัน รวมถึง

กระบวนการตัดสินใจ  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรม

การตัดสินใจ การใช้ การประเมิน และการดําเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมี

ความสําคัญต่อการซื้อสินคา้และบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ (2549) ใหค้วามหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง  พฤติกรรม

การแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้การประเมินผล หรือการจัดเก็บสินค้าและบริการ 

ซึ่งผู้บริโภคคาดว่า จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้อธิบายว่า “พฤติกรรมที่ผู้บริโภคทําการค้นหา การคิด การซื้อ การใช ้

การประเมินผลในสินค้าและบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็นข้ันตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด 

ประสบการณ์การซือ้ การใช้สินค้าและบริการ ของผู้บริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของเขา หรือ 

หมายถึงการศกึษาถึงพฤติกรรมการตัดสนิใจ และการกระทําของผู้บริโภคที่เกี่ยวขอ้งกับการซื้อ และการใช้สินค้า” 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับ 

และใช้สินค้า และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตัดสินใจ ซึ่งเกิดก่อน และเป็นตัวกําหนด

ปฏิกริิยาตา่งๆ เหลา่นี้ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 

 Kotler (2000, อ้างถึงในพิบูล ทีปะปาล, 2552) ว่า พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ต้องมีสาเหตุทําให้ประกอบด้วย    

สิ่งเร้า 2 ส่วน  ได้แก่ สิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimuli)  อันได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4p’s ซึงเป็น

ปัจจัยที่ควบคุมได้   และสิ่งเร้าภายนอกอื่นๆ ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อันได้แก่ ปัจจัยและเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เป็นต้น สิ่งเร้าทั้ง 2 ส่วน 

ดังกล่าว อันเป็นเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมในการซื้อจะเป็นตัวป้อนเข้า (Input) เข้าสู่ “กล่องดํา” หรือ “Black box” ผ่าน

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อภายใต้อิทธิพลของวัฒนธรรม สังคม และจิตวิทยาที่บุคคลนั้นได้รับ  และจะปรากฏผล

ออกมา (OutPut) อันเป็นการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง (Response) ในรูปแบบของการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ ด้วยเหตุที่

ตัวแบบของ Kotler เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าดังกล่าว ดังนั้น ตัวแบบนี้จึงเรียกว่า “Stimulus – 

Response Model” 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้อธิบายรูปแบบแสดงพฤติกรรมของผู้ซื้อ ไว้ว่า พฤติกรรมที่เกิดข้ึน จะต้องมีตัวนํา 

หรือสิ่งเร้าเกิดข้ึน นําไปสู่การการตัดสินใจของผู้บริโภคตามความรู้สึกนึกคิด ที่เราไม่สามารถหยั่งรู้ได้ เปรียบเสมือนกล่อง

ดํา แล้วจงึแสดงออกในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 1. สิ่งเร้า คือ สิ่งที่เข้ามากระทบและกระตุ้นผู้ซื้อ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าภายใน (Inside Stimulus) ที่ร่างกาย

เกิดความไม่สมดุลทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความต้องการที่จะรักษาสมดุลนั้น หรือจากสิ่งเร้าภายนอก 

(Outside Stimulus) ซึ่งแบ่งออกเป็น 

  1.1 สิ่งเร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อันเป็นสิ่งเร้าที่ เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) ที่นักการตลาดต้องพัฒนาขึ้นมา และนํามาใช้ในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อเกิดการตระหนักถึงความไม่สมดุล เกิด

ความต้องการ และเกิดความต้องการซื้อ 

  1.2 สิ่งเร้าอื่นๆ เป็นสิ่งแวดล้อมอันอยู่เหนือความควบคุมขององค์การที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทําให้เกิด

การซื้อได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ดี เทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ นโยบายทางการเมืองที่

กระตุ้นให้เกิดการลงทุน หรือวัฒนธรรมที่สร้างพฤติกรรมการใช้ฯลฯ ในทางตรงกันข้าม สิ่งเร้าต่างๆ ที่มีลักษณะในทางลบ

อาจจะไม่ก่อให้เกิดการซื้อ แม้จะมีความต้องการเกิดขึ้นก็ตาม เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพ่ิมขึ้นของภาษีสินค้า 

เป้นต้น 

 2. กล่องดํา เป็นระบบของความรู้สึก ความต้องการ และกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนจากความคิดและจิตใจ

ของผู้ซื้อ อันเป็นสิ่งที่ยากแก่การเขา้ใจ เปรียบเสมือนกับกล่องดําของเครื่องบนิที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าไว้ภายใน 

ซึ่งนักการตลาดต้องพยายามศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ รวมถึงต้อง

ศึกษาถึงข้ันตอนของกิจกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อด้วย 

 3. การตอบสนอง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อันเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  

ซึ่งผู้ซื้อจะแบ่งการตัดสินใจออกเป็นขั้นๆ เริ่มต้นจากการตัดสินใจเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น เลือกซื้อดินสอธรรมดา

หรือดินสอกด   เม่ือตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อดินสอกด  จากนั้นจึงเลือกตราผลิตภัณฑ์  ถ้าหากเป็นสินค้าหรือบริการที่มี

ราคาแพง มคีวามซับซ้อน ผู้ซื้ออาจจะพิจารณาเลือกผู้ขายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

การตัดสินใจของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน ตามลักษณะทางกายภาพ  และสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค 

รวมทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมจากการได้รับรู้และได้เรียนรู้ของผู้บริโภค 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) กล่าวว่า สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายตัวบุคคล ในด้านของความคิดและการแสดงออก  

มีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิด

ของตัวเอง  

  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลจากลักษณะ พื้นฐานและคุณสมบัติส่วน

บุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ และ

แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง 

  1.2 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เป็นปัจจัยที่อยู่ในตัวผู้บริโภค เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 

และทัศนคติส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วย แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู ้ 

ความเช่ือ ทัศนคต ิบุคลิกภาพ และ แนวคิดของตนเอง 

 2. ปัจจัยภายนอก (External Factors) คือ ปัจจัยด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือและไม่สามารถควบคุมได ้มีรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) เป็นปัจจัยที่แสดงออกทางลักษณะพ้ืนฐานทางความเช่ือ 

และการปฏิบัติในสังคมที่เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ประกอบด้วยวัฒนธรรม วัฒนธรรมยอ่ย ชั้นทางสังคม 

  2.2 ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลจากบุคคลรอบข้าง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ชีวิตประจําวัน ในสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพ 

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด  

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2551) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix) ว่าเป็นกระบวนที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ึน   และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอย่างต่อเนื่อง การทํา

ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค และการกระบวนการแลกเปลี่ยนสามารถเกิดขึ้นได้โดยมี 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

ผลิตภัณฑ ์(Products) ราคา (Prices) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการจัดจําหน่าย (Promotion) 

ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยเคร่ืองมือ

ต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ ์(Products) ราคา (Prices) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือ “4 Ps 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2550) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดมีปัจจัยด้านการตลาด 

สี่ชนิด ที่มักเรียกกันว่า “4 P” ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Products) ราคา (Prices) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการจัด

จําหน่าย (Promotion) 

จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด สามารถแบ่งส่วนประกอบออกได้เป็น สี่ ด้าน ประกอยด้วย ผลิตภัณฑ์ 

(Products) ราคา (Prices) สถานที่  (Place) การส่งเสริมการจัดจํ าหน่ าย  (Promotion) ซึ่ งกั ลยกร วรกุลลัฎฐานีย ์ 

และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2551) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดไว้ ดังนี้ 
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 1. สินค้า (Product) หรือบริการ (Service) ที่นําเสนอให้กับผู้บริโภค เป็นองค์ประกอบหลักที่ทําให้ เกิด           

การแลกเปลี่ยน เป็นจุดเริ่มต้นของการเสนอให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการในสินค้าหรือ

บริการนั้น สินค้าคือเหตุผลหลักในการทําการตลาด (Reason for Marketing) และเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบด้าน

อื่นๆ โดยตรง 

 2. ราคา (Price) หมายถึง ระดับปริมาณของสื่อแทนมูลค่าในการแลกเปลี่ยนที่กําหนดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า 

ราคาที่ผู้ขายสินค้าตั้งขึ้นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการผลิต การทําตลาด และผลกําไรที่ผู้ขายคาดว่าจะได้รับ ราคาเป็น

ปัจจัยในการรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถตีความและรับรูคุ้ณค่าตามมูลค่าของตัวสินค้าแตกต่าง 

 3. การวางจําหน่ายสินค้า (Place or Distribution) คือ ช่องทางในการทําให้สินค้าสู่ผู้บริโภค รวมถึงสถานที่ 

จัดจําหน่าย ตัวกลางการจัดจําหน่าย และวิธีการในการจัดจําหน่าย โดยมีลักษณะแตกต่างกัน เช่น ผู้ผลิตจัดจําหน่ายเอง 

ผู้ผลิตไปยังพ่อค้าขายส่ง (Wholesaler) และตอ่ไปยังพ่อค้าขายปลีก (Retailer) เพื่อไปถึงผู้บริโภค 

 4. การส่งเสริมสินค้า (Promotion) คือการสื่อสารกับผู้บริโภค ให้สนใจและรับรู้คุณค่าของสินค้าในด้านที่

นําเสนอ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ และตระหนักในสินค้า นําเสนอสินค้าภายใต้ราคาที่กําหนด มีสถานที่และช่องทางการจัด

จําหน่ายที่ได้วางไว้แล้ว เพื่อให้สินค้าเป็นที่ต้องการ นําไปสู่การแลกเปลี่ยนในที่สุด การส่งเสริมสินค้ามีหลายรูปแบบ เช่น 

โฆษณา (Advertising) การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)ประชาสัมพันธ ์

(Public  Relations)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) สื่อโฆษณา ณ  จุดซื้อ และหีบห่อ (Point-of-Purchase and 

Packaging)  

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใ้นการศกึษาสามารถนําเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาได ้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

พฤติกรรมในการตดัสนิใจบชูา

วตัถมุงคล 

ปัจจยัในการตดัสนิใจบชูาวตัถุ
มงคล 

ปัจจยัสว่นประสมการตลาดใน
การตดัสนิใจบชูาวตัถมุงคล 

ปัจจยัท่ีมีผลตอ่

พฤติกรรมการเช่าบชูา

วตัถมุงคล  

ปัจจยัท่ีมีผล 
ตอ่การตดัสนิใจเชา่บชูา

วตัถมุงคล 
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 รูปที่1 แสดงแบบจําลองการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสาคร 

ลักษณะทั่วไปของวัตถุมงคล 

ประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคล และเครื่องรางของขลัง  

วัตถุมงคลและเคร่ืองรางของขลัง เป็นความเช่ือที่มีมานานต้ังแต่โบราณ และเช่ือกันว่า มนุษย์มีความเชื่อในเร่ือง

วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังมาตั้งแต่เริ่มกําเนิดสังคมมนุษย์ ในความเช่ือเกี่ยวกับปรากฎการทางธรรมชาติ ความไม่รู้

ในปรากฏการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น   และความต้องการที่เหน่ือธรรมชาติ   ช่วยปกป้องคุ้มครอง   บนพื้นฐานใน     

ความต้องการความปลอดภัย โดยที่ได้ค้นพบจะสร้างมาจากสิ่งที่หาได้โดยธรรมชาติ หร่ือประดิษฐ์ข้ึนมาจากวัตถุทาง

ธรรมชาติ เช่นหิน ดิน ไม้ หรือ วัสดุอื่น ๆ ตามที่มีในภูมิประเทศนั้น ในยุคต่อ ๆ มาที่มนุษย์มีการรู้จักโลหะ มีความรู้เร่ือง

การหลอมโลหะ และการนําโลหะมาใช้ จึงได้มีวัตถุมงคลและเคร่ืองรางของขลัง ที่สร้างขึ้นจากโลหะ โดยวัตถุมงคลและ

เครื่องรางของขลังที่สร้างขึ้นนั้น สร้างตามความเชื่อ ตามลัทธิ หรือศาสนา มีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไปตามความ

เช่ือที่มี เช่น ในยุคสมัยที่มีการบูชา พระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ อาจจะมีการแกะสลักหิน ให้เป็นรูปของพระอาทิตย์ หรือ

พระจันทร์ ในลัทธิที่มีการบูชาเทพเจ้า จะมีการแกะเป็นรูปเทพเจ้าองค์นั้น หรือกําหนดลักษณะของวัตถุให้เป็นสัญลักษณ ์

แทนการบูชาเทพเจ้าองค์นัน้ (สยามมงคลพระเคร่ือง, 2558: ออนไลน์) 

วัตถุมงคล และเครื่องรางของขลังของไทย 

ความเช่ือในวัตถุมงคล และเคร่ืองรางของขลังของไทยมีมาต้ังแต่โบราณเช่นกัน โดยวัตถุมงคลและเคร่ืองราง

ของขลังของไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ วัตถุที่ธรรมชาติ สร้างขึ้นโดยมีอํานาจและคุณวิเศษในตัว และประเภทที่

มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีการกํากับด้วยคาถาอาคมและอํานาจจิตของผู้สร้าง หรือสวดอัญเชิญพลังอํานาจต่างๆ ให้มาบรรจุ 

หรือสิงสถิตในวัตถุนั้นๆ เช่น อํานาจพุทธคุณ อํานาจจากเทพ อํานาจจากสัตว์ในวรรณคดีหรือสัตว์ตามความเช่ือ  

พลังอํานาจจิตที่บรรจุ จะมีทั้งสายบุญฤทธ์ที่มาจากการเจริญเมตตา อํานาจพุทธคุณ อํานาจจากเทพ และสายอิทธิฤทธิ์ 

ที่ใช้อํานาจจิต กสิน และคุณวิเศษจาก เทพ หรือเชิญคุณวิเศษของสัตว์ตา่ง ๆ (สยามมงคลพระเคร่ือง, 2558: ออนไลน์) 

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ฤทธิ์หรืออิทธิฤทธิ์ของวัตถุมงคล  

ความเชื่อในวัตถุมงคล และเคร่ืองรางของขลัง เพื่อให้พลังอํานาจ หรือคุณวิเศษ ที่มีอยู่ในวัตถุมงคลนั้น ๆ 

ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย หรือต้องการในคุณวิเศษในด้านอื่น โดยสามารถจัดแบ่งได ้ดังนี้ 

คงกระพัน คือ หนังเหนียว ฟันแทง ยิง ไม่เข้า 

ชาตร ีคือ กระทบเบา เชน่ โดนต่อย โดนทุบแต่ไม่เจ็บ 

มหาอุตม์ คือ ห้ามอาวุธ เช่น ปืนยิงไม่ออก 

แคลว้คลาด คือ ปลอดภัยจากอันตราย ไม่ถูกตัวไม่โดนตัว 

มหาอํานาจ คือ ผู้คนเกรงกลัว เกรงใจ ใครเหน็ก็เคารพ 

เมตตา คือ ใครเห็นรักเอ็นดู 

มหานิยม คือ คนนิยมชมชอบ 

โชคลาภ คือ ใหผ้ลทางดา้นลาภผล การค้าขาย หรือเงินทอง เป็นต้น 
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 รูปแบบของวัตถุมงคล 

 รูปแบบและลักษณะของวัตถุมงคลที่มาจากการสร้างขึ้นจะมีลักษณะเป็นรูปนูนตํ่า หรือรูปลอยตัว  

ที่มีลักษณะเป็นภาพจําลองของพระพุทธ เกจิอาจารย์ รูปเทพ  รูปสัตว์มงคล  เช่น พญานาค ครุฑ ต่อ ผีเสื้อ รู ปแทน  

คุณวิเศษ เช่น ไซ ปลัดขิก โดยมีลักษณะเป็นรูปแบบสําหรับห้อยคอ หรือมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ แบบที่สามารถเป็น

เคร่ืองประดับ เช่น แหวน กําไล เข็มกลัด หรือรูปลอยตัวที่นิยมสร้างเป็นรูปพระพุทธ (สยามมงคลพระเคร่ือง, 2558: 

ออนไลน)์ 

วัตถุดิบในการสร้างวัตถุมงคล 

การสร้างวัตถุมงคล สรา้งจากวัตถุดิบที่มีความพิเศษ มีความหมายที่ดี อยูใ่นสถานที่ ศักดิ์สิทธ์ิ หรือมีความเช่ือ

ว่ามีความศักดิ์สทิธ์ในตัว นยิมเรยีกช่ือตามมวลสารโดยรวมว่าสร้างจากเนื้ออะไร โดยเนื้อแต่ละชนิด คือ 

 วัตถุมงคลเนื้อผง เป็นวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของผงปูนขาว เป็นส่วนผสมหลัก ผสมด้วยว่านดอกไม้ แร่ทราย

เงิน ทรายทอง วัสดุศักดิ์สิทธ์ิ เป็นมงคลทั้งหลาย รวมทั้งผงวิเศษของผู้จัดสร้าง เช่น สูตรการสร้างพระเนื้อผงของสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ประกอบด้วย ผงวิเศษ 5 ประการ อันประกอบด้วย ผงปถมัง อิธเจ มหาราช พุทธคุณ  

และตรีนิสิงเห ประสานเนื้อด้วยยางไม ้กาวหนัง น้ําอ้อยหรือขี้ผึ้งช้ันดี สมยัโบราณของไทยจะใช้กล้วยน้ํา และน้ํามันตังอิ๊ว 

 วัตถุมงคลเนื้อว่าน เป็นวัตถุมงคลที่มีสว่นผสมเพิ่มเติมหลักเป็นพืชตระกูลว่าน ที่มีสรรพคุณทางยา หรือว่านที่มี

ความเชื่อว่ามีคุณวิเศษในตัว ทั้งให้ความเป็นสิริมงคล เช่น อยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม ผสมด้วยดินกากยายักษ์ และ

ผงปูน 

 วัตถุมงคลเนื้อดิน เป็นวัตถุมงคลที่มีความเก่าแก่มากที่สุด โดยจะนําดินมาปั้นขึ้นรูป หรือพิมพ์ข้ึนรูป ดินที่ใช้

สร้างนํามาจากสถานที่สําคัญ หรือศาสนสถาน ที่มีความเชื่อในคุณวิเศษความศักดิ์สิทธ์ เมื่อพิมพ์ขึ้นรูปแล้วทําการตากให้

แห้ง นําผ่านพิธีกรรมแล้วแจกจ่าย เรยีกวัตถุมงคลประเภทนี้ว่า วัตถุมงคลเนื้อดินดิบ วัตถุมงคลที่สร้างจากดินเมื่อแห้งแล้ว

นําไปเผา เป็นวัตถุมงคลเนื้อดินเผาที่มีความแกร่งเช่นเดียวกับเคร่ืองดินเผา นําผา่นพิธีกรรมแล้วแจกจ่าย เรียกวัตถุมงคล

ประเภทนี้ว่า วัตถุมงคลเนื้อดินเผา 

 วัตถุมงคลเนื้อโลหะ เป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นรูปด้วยโลหะ มีประเภทหล่อขึ้นรูปที่นําโลหะเหลวเทลงในแบบที่ทําไว ้

ปั๊มข้ึนรูปเป็นการนําโลหะเนื้ออ่อนปั๊มข้ึนรูปด้วยแบบพิมพ์ปั๊มที่สร้างจากโลหะแข็ง และฉีดขึ้นรูปที่เป็นเทคนิคใหม่  

มีลักษณะคล้ายการหล่อข้ึนรูป  แต่สามารถสรา้งขึ้นเป็นจํานวนมาก ๆ  โดยมีความเหมือนกับต้นแบบมาก เพราะทําการ

ถอดแบบจากต้นแบบ แล้วทําหุ่นจําลองได้มาก จากนั้น ทําแบบหล่อคล้ายการหล่อขึ้นรูป แต่จะอาศัยแรงเหว่ียงเพื่อให้

โลหะเหลวเข้าไปในทุกรายละเอยีดของแบบพิมพ์ วัตถุมงคลเนื้อโลหะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่คือ สรา้งจาก

โลหะที่ไม่ได้มีการผสมพิเศษเช่น ทอง เงิน นาก ทองแดง ตะกั่ว และประเภทที่สร้างจากโลหะที่ผสมพิเศษเช่น ชิน นวโลหะ 

สัตตะโลหะ เบญจโลหะ ทองเหลือง บรอนซ์ เมฆพัด เมษสิทธิ์ สัมฤทธิ์   

 วัตถุมงคลเนื้อหินหรือพระธาตุ เป็นวัตถุมงคลที่สร้างจากหินชนิดตา่ง ๆ ตามความเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธ ์หรือ

ตามความต้องการในการสร้าง หินบางชนิดมีความเช่ือว่ามีพลังวิเศษ และเป็นสิ่งแทนอัฐฐิของพระอรหันต์ในกาลก่อน  

ที่กลายเป็นหิน สามารถเพิ่มจํานวนได้เอง มีหลายชนดิเช่น หินพระธาตุพระปัจเจก หินพระธาตพุระสีวลี 
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 วัตถุมงคลเนื้อแกว้หรืออัญมณี เป็นวัตถุมงคลที่สร้างจากหินเนื้อใสต่าง ๆ เช่น หินเขี้ยวหนุมาน หรืออัญมณีที่มี

ค่าต่างๆ ทําเป็นเคร่ืองประดับ หรือสลักขึ้นรูป นําผ่านพิธีกรรม หรือบางชนิดมีความเช่ือว่ามีความศักดิ์สิทธ์ในตัวเอง  

(อิทธิปาฎิหาริย์พระเครื่อง, 2558: ออนไลน)์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคล 

การจัดสร้างวัตถุมงคลในแต่ละครัง้  จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่แตกต่างกัน โดยมีการสร้างเพ่ือเป็นเคร่ือง

ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อสร้างขวัญกําลังใจ สร้างเป็นที่ละลึกเน่ืองในโอกาสสําคัญต่าง ๆ หรือสร้างเพื่อสมทบทุนไปใช้ใน       

กิจบางอย่าง การเช่าบูชาวัตถุมงคล เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งคือ ในสมัยปัจจุบันการจัดสร้างวัตถุมงคล มักนิยมสร้างเพื่อ

ระดมทุนในการสร้างวัตถุอาคาร สิ่งก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีผู้ที่ตั้งใจเป็นพุทธพาณิชย์ สร้างกําไรหาผลประโยชน์โดย

ใช้วัตถุมงคล และศาสนาบังหน้า หากินกับความศรัทธาของผู้นิยมและผู้สนใจในวัตถุมงคล ซ่ือถือว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์  

ทําให้วัตถุมงคลที่สร้างขึ้นนั้นมัวหมอง วัตถุประสงค์ในการจัดสรา้งวัตถุมงคล เชน่  

 พระของขวัญ แบบตั้งราคาหรือไม่ตั้งราคา แก่ผู้มาทําบุญที่วัด 

 พระแจกฟร ีสร้างไมตรีต่อกัน โดยแจกให้กับลูกค้า แจกในงานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม ่

 พระที่ระลึกงานทําบุญ เชน่ ในงานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า 

 พระจําหน่ายหรือให้เช่า กระจายไปตามศูนย์พระเคร่ืองต่าง ๆ หรือรา้นค้า หรือวัด ค่อนข้างเป็นพุทธพาณิชย์เต็ม

ตัว คือมีการตั้งราคาพระแล้วให้เช่าบูชา โดยนําเอาเงินไปสร้างสาธารณะสถาน เชน่ โรงเรียน วัด โรงพยาบาล 

 พระออกศกึ เพ่ือไปจับโจร ออกสงคราม โดยแจกให้กับทหาร ตํารวจ อาสาสมัครป้องกันชาต ิ  

 วัตถุมงคลกับพุทธพาณิชย์ 

 วัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลเพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ 

ให้ผู้บูชาระลึกถึงคุณความดี ละความไม่ดทีั้งหลาย เพราะมีพระอยูก่ับตัว ด้วยคุณวิเศษที่ผู้บูชาบางคนได้รับเป็นปาฏิหารย์

ในด้านต่างๆ ทําให้ผู้ที่สนใจเกิดความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ มีการให้ แลกเปลี่ยน และขายหรือเช่าบูชา จนเกิดธุรกิจ  

การซื้อขายวัตถุมงคลในเชิงพุทธพาณิชย์ จากการซื้อขายหรือเช่าบูชาในส่วนของวัตถุมงคล  มีการเชื้อเชิญโดยบอก

สรรพคุณในคุณวิเศษ  การสร้างกระแสความเช่ือในคุณวิเศษ การสร้างกระแสความเช่ือในปาฏิหาร และการนําพระสงฆ์

มาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกระแสความเชื่อโดยหวังผลในเชิงพาณิชย ์ เป็นการหาผลประโยชน์จากความศรัทธา ยิ่งแปลง

ศรัทธามาเป็นงมงายได้ก็ยิ่งได้ผลประโยชน์มหาศาล ตัวอยา่งการสร้างกระแสความศรัทธา เช่น  

 สร้างกระแสความเชื่อในคุณวิเศษทางปาฏิหาริย์ในวัตถุมงคลของพระผู้ปลุกเสก ให้เป็นเกจอิาจารย์ช่ือดัง แล้วใช้

นามพระที่เป็นเกจิอาจารยท์ี่มีคุณวิเศษนั้นในการสร้างกระแส 

 สร้างกระแสความเชื่อในทางบรรลุธรรม ได้อภิญญาจนถึงบรรลุอรหันต์ ระลึกชาติได้ มีการสร้างกระแสใน

ลักษณะเกิดชาตินี้ชาติสุดทา้ยจะไมม่ภีพชาตติอ่ไป  

 สร้างปาฏิหาริย์เทียมโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การเปลี่ยนรูปแบบหรือกลายสภาพ

ด้วยปฏิกริยาทางเคม ีใช้แสง ส ีเสียง ในการสร้างปาฏิหาริย ์ใช้สภาวะทางจิตในเชิงจิตวิทยา 

 พระอรหันต์แท้มีอยู่ในทุกยุค และพระอรหันต์เทียมที่ถูกผู้ที่หวังผลประโยชน์สร้างข้ึนก็มีอยู่เช่นกัน พระผู้มีคุณ

วเิศษทรงอภิญญา สามารถแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ทุกยุค คนธรรมดาที่ได้อภิญญา สามารถแสดงฤทธิ์ได้มีอยู่ทุกยุค และพระที่
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ถูกสร้างสระแสให้เป็นผู้มีคุณวิเศษทรงอภิญญาเทียม ให้เช่ือว่าสามารถแสดงฤทธิ์ได้ก็มีอยู่เช่นกัน ปาฏิหาริย์แท ้ 

และปาฏิหาริย์เทียมก็มีอยู่เช่นกัน ผู้ที่สนใจในคุณวิเศษของวัตถุมงคล และผู้ที่นิยมในวัตถุมงคลควรพิจารณาให้รอบคอบ

ก่อนที่จะเช่ือ และผู้จัดสร้างวัตถุมงคลก็ควรพิจารณาในเจตนาให้เหมาะสมในทุกการปฏิบัติเพื่อคงคุณวิเศษ ศรัทธา  

และพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป   

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศึกษา  

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสาคร โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 1) ปัจจัยภานใน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัย

ทางจิตวิทยา 2) ปัจจัยภายนอก ปัจจัยทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  เพื่อศึกษา

องค์ประกอบที่เป็นมูลเหตุหรือมีผลกระทบให้เกิดพฤติกรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในการ

ตัดสนิใจบูชา วัตถุมงคล 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

    ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการบูชาวัตถุมงคล มข้ัีนตอนที่สําคัญ ดังนี้ 

1.  รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

2.  สร้างแบบสอบถาม 

3.  เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

5.  จัดทําและนําเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้มีสัญชาติไทย อายุยี่สิบปี ข้ึนไป และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 370,608 ราย (กรมการปกครอง, 2557: ออนไลน)์ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้มีสัญชาตไิทย อายุยี่สิบปีขึ้นไป มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นผู้ที่เคยบูชาวัตถุมงคลและในปัจจุบันยังคงบูชาอยู่ เนื่องจากไม่ทราบขนาด

ประชากรที่แน่นอน และเป็นการศึกษาแบบเฉพาะ กลุ่มตัวอย่างมีน้อยราย จึงกําหนดขนาดตัวอย่างจํานวน 200 ราย 

(Sudman, 1976, อ้างถึงใน กุณฑลี เวชสาร, 2545:192) วิธีการเลือกตัวอย่าง จะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) 
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4 วิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล   

แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

โดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ แผงพระเคร่ือง ตลาดพระเคร่ือง วัด สถานประกอบการ ร้านค้า หน่วยงานราชการ 

และบ้านพักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูม ิคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 สว่นคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 

สถานภาพ  อาชีพ ลักษณะงานในอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ในการบูชา ความเชื่อในความศักดิ์สิทธ์ิ ความนิยมในคุณวิเศษ รูปลักษณ์ของวัตถุมงคลที่นิยม เนื้อของวัตถุ

มงคลที่นิยม วัตถุมงคลเนื้อโลหะที่นิยม รูปแบบวัตถุมงคลที่บูชา แหล่งที่บูชา โอกาสในการเช่าบูชา และค่าใช้จ่ายใน     

การเช่าบูชาแต่ละครัง้ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สาเหตุที่เร่ิม

เช่าบูชาวัตถุมงคล แหล่งข้อมูลที่เช่ือถือ ประสบการณ์เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์หรืออภินิหารจากวัตถุมงคล ความเชื่อใน

ความศักดิ์สิทธิ์หรืออภินิหารจากวัตถุมงคล ความเช่ือในการอธิฐานขอจากวัตถุมงคล ความต้องการในความเป็นเจ้าของ 

อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต และผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจบูชาวัตถุมงคล 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลในการตัดสนิใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ ์(Products) ราคา (Prices) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการจัดจําหน่าย (Promotion) สอบถามโดย

ใช้มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวัดการให้ความสําคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยคะแนนแต่ละระดับคือ 

5 คะแนน หมายถึง มผีลในระดับมากที่สุด 

4 คะแนน หมายถงึ มีผลในระดับมาก 

3 คะแนน หมายถึง มผีลในระดับปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง มีผลในระดับน้อย 

1 คะแนน หมายถงึ มีผลในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลข้อเสนอแนะที่มีต่อวัตถุมงคลเป็นคําถามปลาย เปดิ  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุ 41–50 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ี 

มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีลักษณะงานเป็นพนักงานปฎิบัติการภาคสนาม มีระดับ

รายไดต้่อเดือน 30,001–40,000 บาท มีระดับรายได้ของครอบครัว มากกว่า  50,000 บาท 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการเช่าบูชาในเชิงพุทธคุณเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ  

มีเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความปลอดภัย มีความนิยมวัตถุมงคลที่มีคุณวิเศษเด่นในด้านครอบคลุมทั้งหมด  

มีความนิยมวัตถุมงคลแบบห้อยคอ มีความนิยมวัตถุมงคลเนื้อโลหะ วัตถุมงคลแบบเนื้อโลหะที่นิยม เป็นเนื้อโลหะผสม 

รูปแบบวัตถุมงคลที่นิยมเช่าบูชาเป็น รูปพระพุทธ แหล่งที่เช่าบูชาวัตถุมงคลที่นิยมคือ วัดที่มีช่ือเสียงไม่เจาะจงเฉพาวัดใน

สมุทรสาคร โอกาสในการไปเช่าบูชาวัตถุมงคลคือ เมื่อได้ผ่านไปวัดหรือแผงพระเคร่ือง มีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูชาวัตถุ

มงคลแต่ละครัง้ 100 – 500 บาท 

 ส่วนที่  3 ข้อมูลปัจจัยในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า เหตุที่เริ่มเช่าบูชาวัตถุมงคล เริ่มด้วยความเช่ือความศรัทธาส่วนตัว แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเช่าบูชาวัตถุมงคลคือ ผูใ้หญ่ที่เคารพ เคยประสบกับความศักดิ์สิทธ์ิจากบูชาวัตถุมงคล 

เคยประสบกับความศักดิ์สิทธ์ิในเรื่องแคล้วคลาด ปลอดภัย เคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวัตถุมงคล เคยอธิฐานขอพรจาก

การบูชาวัตถุมงคลในเร่ืองแคล้วคลาด ปลอดภัย เม่ือมีข่าวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธ์ิของวัตถุมงคล ผูต้อบแบบสอบถามเคย

แสวงหามาไว้เป็นเจ้าของ การบูชาวัตถุมงคลมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต การบูชาวัตถุมงคลมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต

ในระดับปานกลาง ผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจ ในการเช่าบูชาวัตถุมงคลคือ ผู้ใหญ่ที่เคารพ  

 ส่วนที่  4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่าระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของ

ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่  

ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ตามลําดับ โดยแสดง

รายละเอียดระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดแต่ละด้านตามลําดับ ดังนี้ 

  ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม  

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล อยู่ในระดับมาก คือ  

จากคณาจารย์และเกจิผู้ปลุกเสก จากวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง จากพิธีกรรมในการสร้าง และการปลุกเสก จากความ

พิเศษและที่มาของมวลสารและสวนผสม จากความสวยงามตามรูปลักษณ์ จากความหลากหลายของมวลสาร จากความ

หลากหลายของรุ่นที่จะเลือกบูชา จากความสวยงาม คมชัด ตามสมัยใหม่ จากจํานวนคร้ังที่ปลุกเสกมากคร้ัง จากจํานวน

การสร้างที่จํากัด เพื่อความพิเศษ มีกล่องสวยงาม มีมูลค่าน่าเก็บสะสม มีรหัสกํากับ มีเอกสารรับรองกํากับ มีหมายเลย

ลําดับกํากับ ตามลําดับ 

ด้านราคา พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก 

โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่จัดสร้างหรือประวัติของ

วัตถุมงคล วัตถุมงคลมีหลายระดับช้ันราคาให้เลือกบูชา สามารถจ่ายเงินจองค่าวัตถุมงคลได ้ตามลําดับ 

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายโดยรวมมีผลต่อ

ผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ มีให้บูชาเฉพาะ 

ที่วัด มีสาขาหรือตัวแทนของวัดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถหาที่แผงพระได้ง่าย สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ 
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สามารถสั่งจองหรือสั่งซื้อ เช่า บูชาผ่านร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ได้ สามารถสั่งจองได้ทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ต 

ตามลําดับ 

  ด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ มีการจัดแสดงตัวอยา่ง 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ สามารถเปลี่ยนคืนได้เม่ือชํารุดจากการขนส่งหรือ

ส่งมอบ สามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์ สามารถชําระเงินแบบแบ่งจ่ายได้ มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน

อินเตอร์เนต มีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ มีส่วนลดพิเศษ มีของแถมเพิ่ม ตามลําดับ 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร สามารถ

อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

 1. พฤติกรรมการเช่าบูชาวัตถุมงคล 

  จากการศึกษาพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการเช่าบูชาในเชิงพุทธคุณเป็นเคร่ือง 

ยึดเหนี่ยวจิตใจ  มีเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในด้านความปลอดภัย มีความนิยมวัตถุมงคลที่มีคุณวิเศษเด่นในด้านครอบคลุม

ทัง้หมด มีความนิยมวัตถุมงคลแบบห้อยคอ มีความนิยมวัตถุมงคลเนื้อโลหะ วัตถุมงคลแบบเนือ้โลหะที่นิยม เป็นเนื้อโลหะ

ผสม รูปแบบวัตถุมงคลที่นิยมเช่าบูชาเป็น รูปพระพุทธ แหลง่ที่เช่าบูชาวัตถุมงคลที่นิยมคือ วัดที่มีช่ือเสยีงไม่เจาะจงเฉพาะ

วัดในสมุทรสาคร โอกาสในการไปเช่าบูชาวัตถุมงคลคือ เม่ือไดผ้า่นไปวัดหรือแผงพระเคร่ือง มีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูชาวัตถุ

มงคลแต่ละครัง้ 100–500 บาท 

2. ปัจจัยในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคล 

  ปัจจัยภายในในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคล 

  ปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุ 41–50 ปี มีระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีลักษณะงานเป็นพนักงาน

ปฎิบัตกิารภาคสนาม มีระดับรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท มีระดับรายได้ของครอบครัว มากกว่า  50,000 บาท  

  ปัจจัยทางจิตวิทยา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือความศรัทธาในความ

ศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล มีทัศนคตเิชิงบวกต่อการบูชาวัตถุมงคล เริ่มเช่าบูชาวัตถุมงคลด้วยความเชื่อ ความศรัทธาส่วนตัว 

เคยมีประสบการณ์ในการประสบกับความศักดิ์สิทธิ์จากการเช่าบูชาวัตถุมงคล เคยประสบกับความศักดิ์สิทธ์ิในเร่ือง  

แคล้วคลาด ปลอดภัย เคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวัตถุมงคล เคยอธิฐานขอพรจากการบูชาวัตถุมงคลในเร่ือง        

แคล้วคลาด  ปลอดภัย สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ (2555) ได้ศึกษา

เร่ืองความเชื่อและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลของชาวไทย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเช่ือ

ในด้านการปกป้องคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งเชื่อว่าเคร่ืองรางของขลังและวัตถุมงคลสามารถดลบันดาลให้          

ผู้ครอบครอง   และผู้บูชาปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดขึ้นได้    ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการบูชาวัตถุมงคลมี       

อิทธิพลต่อการดําเนินชีวิต   โดยมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง   สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร  
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เจนวิทยาอมรเวช (2554)  ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเช่าบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเคร่ืองและวัตถุมงคล

ของเภสัชกรพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาเกิดจากความเชื่อถือ ความรู้ ความคิดเห็น ความศรัทธา และความเลื่อมใส

เฉพาะตัว ปัจจัยส่วนบุคคล เกิดจากค่านยิม คุณค่า ความรู้สึกชมชอบหรือเห็นคุณค่า 

  ปัจจัยภายนอกในการตัดสนิใจบูชาวัตถุมงคล 

  ปัจจัยทางวัฒนธรรม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มอ้างอิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ

เคารพ มีอิทธิพลมากต่อการเช่าบูชาวัตถุมงคล มีส่วนทั้งการริเริ่มให้แนวคดิ ให้ข้อมูล ละเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

ความเช่ือใจ ความไว้วางใจในผู้ใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเคารพมาจากวัฒนธรรม การเคารพผู้อาวุโสตาม

วัฒนธรรมของไทย ที่ให้เช่ือฟังผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่า สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ และธีรนุช  

พูศักดิ์ศรีกิจ (2555) ได้ศึกษาเรื่องความเช่ือและพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองรางของขลังและวัตถุมงคลของชาวไทย พบว่า 

ปัจจัยทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลมากต่อการบูชาวัตถุมงคล ผู้บริโภคมีความเชื่อ และต้องการครอบครองเคร่ืองรางของขลัง 

และวัตถุมงคล 

  ปัจจัยทางสังคม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มใกล้ชิดที่เป็นญาติ พี่น้อง หรือเพื่อน มีอิทธิพลต่อการเช่า

บูชาวัตถุมงคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  โดยเป็นอันดับรองจากผู้ใหญ่ที่เคารพ เพราะผู้ตอบแบบสอมถามสามารถพบเจอ 

พูดคุยกับบุคคลในกลุ่มใกล้ชิด  ที่เป็นญาติ พี่น้อง หรือเพื่อน ได้มากกว่าบุคคลในกลุ่มอ้างอิง แต่ความเช่ือม่ันก็ยังมาจาก

ผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นหลัก แสสังคมมีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเม่ือมีข่าวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้เคยแสวงหามาไว้เป็นเจ้าของตามกระแสสังคมที่เกิดขึ้น ชั้นทางสังคมที่มีความแตกต่างกันทาง

การศึกษา และรายได้ มีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านความเช่ือทางจิตวิทยาไม่แตกต่างกันมาก แต่แตกต่างกันที่

แนวคิดและโอกาสในการเช่าบูชาวัตถุมงคล  

 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

  ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมมีผลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในการเช่าบูชาวัตถุมงคล อยู่ในระดับมาก 

คือ จากคณาจารย์และเกจิผู้ปลุกเสก จากวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง จากพิธีกรรมในการสร้าง และการปลุกเสก  

จากความพิเศษและที่มาของมวลสารและสวนผสม จากความสวยงามตามรูปลักษณ์ จากความหลากหลายของมวลสาร 

จากความหลากหลายของรุ่นที่จะเลือกบูชา จากความสวยงาม คมชัด ตามสมัยใหม่ จากจํานวนคร้ังที่ปลุกเสกมากครั้ง 

จากจํานวนการสร้างที่จํากัด เพื่อความพิเศษ มีกล่องสวยงาม มีมูลค่าน่าเก็บสะสม มีรหัสกํากับ มีเอกสารรับรองกํากับ  

มีหมายเลยลําดับกํากับ ตามลําดับ 

  ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่จัดสร้าง

หรือประวัติของวัตถุมงคล วัตถุมงคลมีหลายระดับชั้นราคาให้เลือกบูชา สามารถจ่ายเงินจองค่าวัตถุมงคลได ้ตามลําดับ 

  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัด

จําหน่ายโดยรวมมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม อยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับ

มากคือ มีให้บูชาเฉพาะที่วัด มสีาขาหรือตัวแทนของวัดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถหาที่แผงพระได้ง่าย สามารถส่ง
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ทางไปรษณีย์ได้ สามารถสั่งจองหรือสั่งซื้อ เช่า บูชาผ่านร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ ได้ สามารถส่ังจองได้ทางโทรศัพท์หรือ

อินเตอร์เนต ตามลําดับ 

  ด้านส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี

ผลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก   โดยปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ ม ี          

การจัดแสดงตัวอย่าง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ สามารถเปลี่ยนคืนได้เมื่อ

ชํารุดจากการขนส่งหรือส่งมอบ สามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรงผ่านโทรศัพท์ สามารถชําระเงินแบบแบ่งจ่ายได้  

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต   มีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ มีส่วนลดพิเศษ มีของแถมเพิ่ม ตามลําดับ 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร เจนวิทยาอมรเวช (2554) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเช่าบูชา ความเช่ือและความ

ศรัทธาในพระเคร่ืองและวัตถุมงคลของเภสัชกรพบว่า  ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับ

ความสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ อํานาจพุทธคุณ เจตนาในการสร้าง ความมีชื่อเสยีงของวัด เกจิอาจารย์ และจํานวนที่สร้าง 

ด้านราคา ราคาไม่สูงมาก  เหมาะสมกับคุณลักษณะและความสมบูรณ์ของวัตถุมงคล  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  

เลือกเช่าจากวัด ตลาดพระเคร่ือง แผงพระเครื่องที่มคีวามสนิทสนมกัน ด้านการส่งเสริมการตลาด เลือกรับข้อมูลข่าวสาร

จากสื่อประเภทโฆษณาทุกประเภท 

4. ปัจจัยในการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคล 

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเช่าบูชาวัตถุมงคล จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี

วัตถุประสงค์ในการเช่าบูชาเป็นไปในเชิงพุทธคุณเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ ความนิยมในความศักดิ์สิทธิ์ นิยมความ

ศักดิ์สิทธิ์ในด้านความปลอดภัย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-40 ปี นิยมความศักดิ์สิทธ์ิในด้านมหาลาภเงินทอง  

มาจากความต้องการที่จะสร้างความม่ันคงให้กับชีวิต มีลักษณะเด่นทางคุณวิเศษคือครอบคลุมทั้งหมด มีลักษณะวัตถุ

มงคลที่นิยมเป็นแบบห้อยคอ เนื้อของวัตถุมงคลที่นิยมเป็นเนื้อโลหะ เนื้อโลหะที่นิยมเป็นเนื้อโลหะผสม โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี นิยมเนื้อทองเหลือง และผู้ที่มีรายได้ต่ํากว่า 30,001 

บาท นิยมเนื้อเงิน รูปแบบวัตถุมงคลที่เช่าบูชานิยมเป็นรูปพระพุทธ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย อายุ 41 ปีข้ึนไป 

นิยมเป็นรูปคณาจารย์หรือเกจิอาจารย์ มีแหล่งที่เช่าบูชาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงไม่เจาะจง โอกาสที่ไปเช่าบูชา เม่ือได้ผ่านไปวัด

หรือแผงพระเคร่ือง ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 41ปีขึ้นไป มีรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป นิยมไปเช่าบูชาเมื่อมีการจัดสร้าง 

ค่าใช้จ่ายในการเช่าบูชาแต่ละครั้ง 100–500 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้ 30,001 

บาท ข้ึนไป นิยมเช่าบูชาครั้งละ 501–1,000 บาท  

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบูชาวัตถุมงคล จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีเหตุ

ที่เริ่มเช่าบูชาวัตถุมงคลคือความเช่ือ ความศรัทธาส่วนตัว มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือคือผู้ใหญ่ที่เคารพ เคยมีประสบการณ์กับ

ความศักดิ์สิทธ์ของวัตถุมงคลในเร่ืองแคล้วคลาด ปลอดภัย เคยมีประสบการณ์ในการอธิฐานขอพรจากวัตถุมงคลในเร่ือง

แคล้วคลาด ปลอดภัย เคยมีประสบการณ์ในการแสวงหาวัตถุมงคลเมื่อมีข่าวความศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุมงคล มีความเชื่อว่า

วัตถุมงคลมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตในระดับปานกลาง ในการเช่าบูชาวัตถุมงคลมีผู้ที่มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเป็น

ผู้ใหญ่ที่เคารพ และญาติ/พี่น้อง โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิง อายุ 20-40 ปี มีการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญา

ตรี มีรายได้ตํ่ากว่า 30,001 บาท มีผู้ที่มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพ ผูต้อบแบบสอบถามที่เป็นเพศชาย 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีที่ 1 ฉบบัที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2558) 

 

Vol. 1 No. 4 (October – December 2015)   186

 

อายุ 41ปี ขึ้นไป มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้ 30,001 บาท ขึ้นไป มีผู้ที่มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเป็น

ญาติ/พี่น้อง และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับกว่าปริญญาตรีมีผู้ที่มสีว่นสําคัญต่อการตัดสินใจเป็นเพื่อน  

  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่าบูชาวัตถุมงคล จากการศึกษาพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองคณาจารย์ และเกจิผู้ปลุกเสก 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-40 ปี ให้ความสําคัญในเร่ืองพิธีกรรมในการสร้าง และการปลุกเสก ผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้ 30,001 บาท ข้ึนไป ให้ความสําคัญในเร่ืองวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง 

ด้านราคาให้ความสําคัญในเร่ืองราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่จัดสร้าง หรือประวัติ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ให้ความสําคัญในเร่ืองราคามีหลายระดับช้ันให้เลือกบูชา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายให้ความสําคัญในเร่ือง

การมีให้เช่าบูชาเฉพาะที่วัด ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดแสดงตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามที่

เป็นเพศหญิงให้ความสําคัญในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับต่ํากว่า

ปริญญาตรีให้ความสําคัญในเร่ืองมกีารประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน ์

 ข้อค้นพบ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ในการบูชาวัตถุมงคล มีข้อค้นพบดังนี้ 

เม่ือพจิารณาตามเพศ  ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย เช่าบูชาวัตถุมงคลเน่ืองจากความเช่ือ  ความศรัทธาส่วนตัว  

และตามผู้ใหญ่ที่เคารพ โดยมีญาติ/พี่น้องเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจ และเช่าบูชาวัตถุมงคลแบบรูปคณาจารย์

หรือเกจอิาจารย์  ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง เช่าบูชาวัตถุมงคลเนื่องจากความเชื่อ  ความศรัทธาส่วนตัว  และ

ประสบกับเหตุการณ์ที่ทําให้เช่ือ  มีผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจ และเช่าบูชาวัตถุมงคลแบบรูป

พระพุทธ 

 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-40 ปี  เช่าบูชาวัตถุมงคลเน่ืองความเชื่อด้าน      

มหาลาภ  เงิน  ทอง  บูชารูปแบบรูปพระพุทธ  และเช่าบูชาเมื่อได้ผ่านไปวัดหรือแผงพระเคร่ือง  สว่นผู้ตอบแบบสอบถาม

ที่มีอายุ 41 ปี ข้ึนไป เช่าบูชาวัตถุมงคลเนื่องความเชื่อด้านความปลอดภัย  และเช่าบูชาในรูปแบบรูปคณาจารย์หรือ

เกจิอาจารย์  และโอกาสในการบูชาคือเมื่อมีการจัดสรา้ง 

 เมื่อพิจารณาตามรายได้  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท จะเช่าบูชาเมื่อได้ผ่าน

ไปวดหรือแผงพระเคร่ืองและมีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูชาแต่ละครั้งคือ 100-500 บาท และมีผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นผู้ที่มีส่วน

สําคัญต่อการตัดสินใจ  ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป  จะเช่าบูชาวัตถุมงคลในโอกาส

เม่ือมีการจัดสร้าง  และมีค่าใช้จ่ายในการเช่าบูชาแต่ละครั้งประมาณ 501-1,000 บาท และมีญาติ/พี่น้องเป็นผู้ที่มีส่วน

สําคัญต่อการตัดสินใจ 

 เมื่อพิจารณาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา   

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น  มีผลต่อการตัดสินใจในการบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภค

เพศชายในระดับมาก  ในส่วนของผู้บริโภคหญิงนั้น  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคามีผลใน

ระดับมาก  สว่นดา้นช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดับปานกลาง 
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 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจบูชาวัตถุมงคลของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ผู้จัดสร้างวัตถุมงคลควรพิจารณารูปแบบของวัตถุมงคล ให้มีรูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมกับการห้อยคอ 

โดยมีรูปพระพุทธเป็นรูปประธาน ทําจากโลหะผสมอาจเป็นโลหะผสมตามสูตร หรือผสมด้วยโลหะที่มีพิเศษในคุณวิเศษ

หรือที่มา เช่น ผสมด้วยเนื้อระฆัง ตะปูโบสถ์ ทองยอดฉัตร ทองปิดองค์พระ หรืออื่น ๆ ที่มีความพิเศษน่าเคารพ น่าบูชา

แล้วเชื่อว่ามีคุณวิเศษ ปลุกเสกและทําพิธีให้มคีุณวิเศษครอบคลุมทุกด้าน ราคาเร่ิมต้นที่ให้เช่าบูชาอยู่ที่ 100-500 บาท  

 ผู้จัดสร้างควรให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในแต่ละด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นด้านที่ผู้นิยมเช่าบูชาวัตถุมงคลให้ความสนใจมากที่สุด ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญใน

เร่ืองคณาจารย์และเกจิผู้ปลุกเสก วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง พิธีกรรมในการสร้างและการปลุกเสก ด้านราคาในเรื่อง

ราคาเหมาะสมกับคุณค่า ราคามีหลายระดับ สามารถจ่ายเงินจองได้ ด้านช่องทางจัดจําหน่ายในเร่ืองมีให้บูชาเฉพาะที่วัด 

มีสาขาหรือตัวแทนของวัด สามารถหาที่แผงพระได้ง่าย ด้านส่งเสริมการตลาดในเร่ืองการจัดแสดงตัวอย่าง มีการ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน ์

 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นด้านที่ผู้นิยมเช่าบูชาวัตถุมงคลให้ความสนใจมากที่สุด ปัจจัยย่อยที่

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญคือจาก คณาจารย์และเกจิผู้ปลุกเสก จากวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง และจาก

พิธีกรรมในการสร้างและการปลุกเสก นั่นคือการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค เพราะความต้องการหลักในคุณค่าของ

วัตถุมงคลคือ เป็นเคร่ืองยดึเหนี่ยวจิตใจ ผู้จัดสร้างต้องสร้างความเช่ือม่ันใหก้ับผู้บริโภคว่า วัตถุมงคลที่สร้างนี้ มีคุณวิเศษ 

มีความศักดิ์สิทธ์ิ  โดยสื่อความหมายและสร้างความเช่ือมั่นผ่านคณาจารย์ และเกจิอาจารย์ผู้เข้าร่วมปลุกเสก เพราะ

คณาจารย์ และเกจิอาจารย์ผู้เข้าร่วมปลุกเสก แต่ละรูป แต่ละท่าน มีชื่อเสียงในคุณวิเศษ และความถนัดต่างกัน ทําให้

ผู้บริโภคมีความเช่ือว่า วัตถุมงคลที่ทําการปลุกเสกมีคุณวิเศษตามคณาจารย์ และเกจิอาจารย์ผู้เข้าร่วมปลุกเสกในด้าน

นั้นๆ ด้วย เช่น นิมนต์พระสายเหนือที่มีความเช่ือในคุณวิเศษด้านเมตตา นิมนต์พระสายใต้ที่มีความเชื่อในคุณวิเศษด้าน

มหาลาภ นิมนต์พระสายอิสานที่มีความเชื่อในคุณวิเศษด้านมหานิยม นิมนต์พระสายตะวันตกที่มีความเชื่อในคุณวิเศษด้าน

แคล้วคลาดปลอดภัย เป็นต้น การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคในด้านความเชื่อกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางด้านความ

เช่ือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทางด้านความเช่ือ และความมุ่งหวังในผลของคุณวิเศษที่ไม่สามารถจับต้อง

ได้ และยังไม่มีเคร่ืองมือที่จะตรวจวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์ เป็นสิ่งที่สําคัญมาก สามารถสร้างความภัคดีใน

ผลิตภัณฑ์ การซื้อซ้ํา การบอกต่อ แก่ผู้บริโภคได้ และการสร้างใหม่ก็จะได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึน วัตถุประสงค์ในการ

จัดสร้าง เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นอันดับรองลงมา แต่เป็นแรงดึงดูดให้เกิดความต้องการที่จะเช่าบูชา  

วัตถุมงคลที่จัดสร้างเพื่อนํารายได้ไปใช้ในวัตถุประสงคท์ี่ดีที่มีประโยชน์สูงย่อมได้รับการตอบรับที่ดีต่อผู้ที่นยิมการบูชาวัตถุ

มงคล เช่น วัตถุประสงคืในการจัดสร้างเพื่อบูรณะโบสถ์ โบราณสถานที่สําคัญ สร้างโรงพญาบาล หรือสร้างพระที่จะเป็น

แหล่งรวมจิตใจให้ได้กราบไหวเพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนครบ 5,000 ปี ตามพุทธธรรมนาย เป็นต้น  

และพิธีกรรมในการสร้าง และการปลุกเสก เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในความศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้นิยมเช่าบูชาวัตถุมงคล  

และผู้สนใจเกิดความศรัทธา และเชื่อม่ันในคุณวิเศษของวัตถุมงคลที่จัดสร้าง การได้เข้าร่วมพิธีสร้าง เช่นการเททองหล่อ 
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การทําปฐมฤกษ์ การบวงสรวง หรือการปลุกเสกครั้งสําคัญ สามารถสร้างการรับรู ้การจดจํา และสร้างทัศนคติในเชิงบวก

ต่อวัตถุมงคลที่จัดสร้างได้ดี กระแสสังคม พฤติกรรมกลุ่ม ในกลุ่มสังคม และวัฒนธรรมที่ได้เข้าร่วมอยู่ ในขณะที่เข้าร่วม

พิธี สามารถสรา้งการคล้อยตามกันสรา้งทัศนคติเชิงบวก สร้างความศรัทธาแก่ผู้สนใจใหม่ สร้างความภาคภูมิใจความอิ่ม

ใจความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมพิธีต่อผู้นิยมเช่าบูชาวัตถุมงคล สามารถสร้างการรับรู้ จดจํา และบอกต่อ ถึงคุณวิเศษ และ

สร้างความต้องการใหม่ให้เกิดข้ึนได้ ดังนั้นผู้จัดสร้างต้องพิจารณาถึงพิธีกรรมในการสร้าง และการปลุกเสก ให้สามารถ

สื่อถึงความพิเศษ และความศักดิ์สิทธ์ของพิธีกรรมถึงผู้นิยมวัตถุมงคล และผู้สนใจให้เหมาะสมกับกับการสร้างผ่านทาง

คณาจารย์ และเกจิอาจารย์ผู้เข้าร่วมปลุกเสก และพิธีการ เช่น ฤกดิ์บวงสรวงหรือฤกดิ์ปลุกเสกใหญ่ เป็นฤกดิ์พิเศษ เช่น 

สุริยุปราคา จันทรุปราคา เสาร์ห้า วันห้าเดือนห้าปีห้า พิธีรวมใจ โดยให้ผู้เข้าร่วมพิธีทําสมาธิร่วมสวดมนต์พร้อมกัน 

ขั้นตอนและพิธีการที่แบ่งจํากัดพิเศษ เช่น วงในเป็นพระผู้มีคุณวิเศษ วงต่อมาเป็นพระที่ร่วมปลุกเสก วงผู้ทรงศีลผู้ถือศีล 

วงผู้เข้าร่วมพิธี ในระหว่างพิธีมีการจัดประโคมด้วยเสียงที่ใช้ในมงคลพิธีพร้องบอกความหมายให้เข้าใจ เช่น ฆ้องใหญ่  

แตร สังฆ ์เป็นต้น 

 ด้านราคา ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่

จัดสร้างหรือประวัติของวัตถุมงคล เนื่องด้วยวัตถุมงคลเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านความเช่ือเป็นหลัก การสร้างที่แสดงออกมา

ทางวัตถุเป็นเร่ืองรองลงมา การตั้งราคาจึงเป็นเร่ืองของความเช่ือม่ัน และความรู้สึก ถ้ามีการส่ือสารให้ได้รับรู้ว่า วัตถุ

มงคลนี้มีคุณค่า มีความพิเศษ มีประวัติที่ดี มีการจัดสร้างที่ดี มีวัตถุประสงค์ที่ดี รวมถึงส่ือถึงที่มา และประวัติของวัตถุ

ประสม หรือมวลสารที่ประกอบ เช่น ผสมด้วยเนื้อระฆังเก่าที่อยู่คู่กับวัดมาเป็นร้อยปี ตะปูโบสถ์เก่าที่รื้อออกเหราะตะปู

โลหะจะใช้น้อยมากในสมัยโบราณ ทองยอดฉัตรเพราะถือว่าเป็นของสูง เป็นเคร่ืองสูง หรือทองปิดองค์พระ ก็จะทําให้

ผู้บริโภครู้สึกถึงความพิเศษ ความคุ้มค่าต่อคุณวิเศษที่มีอยู่ และมีความต้องการที่จะครอบครอง ปัจจัยย่อยอย่างที่สองคือ 

วัตถุมงคลมีหลายระดับช้ันราคาให้เลือกบูชา เป็นการแบ่งระดับช้ันในการทําราคา และการตลาด ขั้นธรรมดาเร่ิมที่ 100-

500 บาท ระดับกลาง 500-1,000 บาท จนถึงข้ันพิเศษที่มรีาคาสูง การรับรู้ถึงความคุ้มค่าต้องสามารถสื่อให้ได้รับรู้ถึงคุณ

วิเศษหลักที่ไม่ต่างกัน ให้รับรู้ถึงความแตกต่างกันที่วัตถุพ้ืนฐานที่นํามาสร้าง เช่น ทองคําขาว ทอง นาก เงิน หรือวัตถุที่

ผสมเพิ่มเติม เช่นผสมผงตะไบดาบฟ้าฟื้น ผงตะไบขวานฟ้าโลกอุดร พระเคร่ืองที่หายากหรือมีความพิเศษสูง รวมทั้งจาก

วัตถุที่มีความเช่ือว่าเป็นของพิเศษมีคุณวิเศษที่เกินกว่าคนปกติจะเป็นเจ้าของเช่น ของหายากพิเศษ ของประกอบเคร่ืองสูง 

เป็นตน้ ในการจัดสร้างถ้าสามารถจ่ายเงินจองได้ จะทําให้ผูจ้ัดทํารับรู้ถึงความนิยม กระแสความต้องการ และการตอบรับ 

รวมทั้งสัดส่วนในการผลิต และผู้ต้องการเช่าบูชาก็มั่นใจว่าสามารถเช่าบูชาได้ และสามารถเป็นเจ้าของได้ตามความ

ต้องการ ผูจ้ัดสร้างจึงควรพิจารณาใหม้ีการจองวัตถุมงคลหลังจากทําการแจง้การจัดสรา้ง 

 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ มีให้บูชา

เฉพาะที่วัด มีสาขาหรือตัวแทนของวัดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก สามารถหาที่แผงพระได้ง่าย การเช่าบูชาที่วัดเพื่อความ

ม่ันใจในวัตถุมงคล ความต้องการที่จะมีสาขาหรือตัวแทนของวัดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกเพ่ือความสะดวกสบาย  

ส่วนสามารถหาที่แผงพระได้ง่ายเป็นความต้องการที่จะเช่าบูชาตาม ผู้จัดสร้างควรพิจารณาถึงความม่ันใจที่จะเช่าบูชา 

และความสะดวกในการเช่าบูชาเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งการบูชาได้เป็นสองช่วงคือ ช่วงกําลังจัดสร้าง ผู้บริโภคส่ังจอง

หรือบูชาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ที่วัด ทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต สาขาหรือตัวแทนของวัดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
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รวมทั้งร้านสะดวกซื้อต่างๆ เพระการสั่งจองไม่ทําให้คุณค่าทางความรู้สึกในความศักดิ์สิทธิ์ และคุณวิเศษลดลง ช่วงที่

สร้างเสร็จแล้ว เป็นลักษณะปกติที่เปิดเช่าบูชา อาจเป็นเฉพาะที่วัด หรือมีเพิ่มสาขาตัวแทน ให้เหมาะสมกับช่วงระยะเวลา

ในความนิยม ที่ผู้จัดสร้างต้องพิจารณาช่วงระยะเวลากับความนิยมในการบูชา เช่น สั่งจองก่อนเพราะอาจไม่มีแล้วเพราะ

สร้างน้อย หรือรุ่นพิเศษสั่งจองและบูชาเฉพาะในงาน และการรับของที่สั่งของผู้สั่งจอง รับทางไปรษณีย์ รับผ่านตัวแทน

สาขา หรือรับที่วัด ผู้จัดสร้างต้องพจิารณาถงึประโยชน์ทั้งสองด้าน คือผู้บูชา และผูจ้ัดสร้าง เช่น รับผ่านไปรษณีย์ มีความ

ง่าย และสะดวกต่อผู้รับ แต่มีค่าใช้จ่ายของผู้ส่ง หรือรับผ่านตัวแทน ผู้จัดสร้างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกัน แต่ได้ประโยชน์ที่

ตัวแทนด้วย และความสะดวกของผู้รับด้วย รับที่วัด มีค่าใช้จ่ายตํ่าที่สุด เพราะภาระอยู่กับผู้รับ แต่ประโยชน์ร่วมคือ  

ทางวัดสามารถแนะนํารุ่นอื่นๆ ได้ มีการทําบุญเพิ่ม ผู้รับสามารถพิจารณารุ่นอื่นๆ เพ่ิม สามารถทําบุญอื่นๆ เพ่ิม รวมทั้ง

การพักผ่อนของตนเอง และครอบครัว การให้ของแถม ของกํานัลเพิ่ม เป็นส่วนของผู้สร้างที่จะมีหรือไม่มี ในการจูงใจ  

และการส่งเสริมการตลาด ผูจ้ัดสร้างต้องพิจารณาถึงการปรับใช้ในแต่ละระยะเวลากับความนิยม 

 ด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับมากคือ มีการจัดแสดง

ตัวอย่าง มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดแสดงตัวอย่าง เป็นการส่ือถึงรูปลักษณ์ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้

เป็นรูปธรรม สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้บริโภค ในด้านการจัดสร้าง และสร้างแรงจูงใจด้วยรูปลักษณ์ของวัตถุมงคล  

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การประชาสัมพันธ์ ต้องผ่านส่ือต่าง ๆ ครบถ้วน เพราะผู้บริโภคมีความหลากหลายมาก 

แตกต่างทั้งด้านอายุ การศึกษา และการใช้ชีวิต รูปแบบที่มีความเชื่อถือมากที่สุด คือผ่านสิ่งพิมพ์หรือสารของทางวัดหรือ

ผูจ้ัดทํา รองลงมาเป็นวารสาร เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยด้ีานอนิเตอรเ์นต แต่สื่อทางด้านอินเตอร์เนตมี

การลงทุนต่ํา แต่สามารถสื่อได้เป็นวงกว้าง แต่จํากัดว่าสื่อได้เฉพาะผู้ที่สามารถใช้การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

เทคโนโลยีที่สามารถใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถช่าวยกระจายสื่อทางด้านนี้ได้ดี ที่ผู้จัดสร้างควรพิจารณา สื่อที่ผ่าน

วิทยุ หรือโทรทัศน์ ก็เป็นสื่อที่ดี แต่ต้องอาศัยการออกอากาศซ้ําซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้จัดสร้างต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า

ของแต่ละสื่อให้ดี รวมทั้งสิ่งจูงใจ ในด้านของแจก ของแถม ให้เหมาะสมกับโอกาส 

 แต่ทั้งนี้ การบูชาวัตถุมงคลเป็นเร่ืองที่เกี่ยวกับศรัทธา  ความเชื่อของผู้บูชา  ดังนั้น ผู้สร้างควรคํานึงถึง         

การดําเนินการด้านส่วนประสมการตลาด ที่มิได้มุ่งหวังแต่หวังผลประโยชน์ในเชิงพุทธพาณิชย์เพียงอย่างเดียว   

 ข้อจํากัดในการศึกษาคร้ังนี้และข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาในอนาคต 

 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ที่ต้องการศึกษาในลักษณะนี้

ต่อไปในอนาคต  จึงควรพิจารณาถึงลักษณะประชากรให้กว้างและหลากหลายข้ึน เพื่อประโยชน์ในมุมกว้างมากข้ึน 

การศึกษาคร้ังนี้ ยังไม่ได้ศึกษาถึงเหตุปัจจัยของความเช่ือที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลในเชิงลึก ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการศรัทธา 

และก่อให้เกิดการบูชา  และความต้องการในวัตถุมงคล   ผู้ที่สนใจศึกษาในลักษณะนี้ต่อในอนาคตจึงควรพิจารณาใน   

เร่ืองนี้ด้วย เพ่ือหาเหตุตั้งต้น และเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารระหวา่งผูจ้ัดสร้าง และผู้บริโภคใหเ้ข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้น 
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