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ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านทองรูปพรรณท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุก
ดา้นมีความส าคญัในระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ปัจจยัดา้นราคา  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

 
This independent study aimed to investigate behavior of consumers in Samut Sakhon 

province in buying of gold ornament. The study was done according to the Consumer Behavior 
Theory 6W’s 1H and 4 Ps of Marketing Mix Concept. Data collection was done by the distribution 
of questionnaires to the populations, who were specified to 384 Thai consumers in the older age of 
24 years old, registering name in the House Registration of Samut Sakhon province, and buying 
gold ornament within a period of one year.  Data obtained were, then, analyzed by the descriptive 
statistics, including frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that most respondents were female in the age of 24-29 years 
old and married. They worked as company employee and earned monthly income at the average of 
20,001-30,000 Baht. Their educational background was found in bachelor’s degree. 

According to the study on behavior of consumers in Samut Sakhon province in buying 
gold ornament, the respondents generally asked for gold necklace. Their reason of buying it was to 
be ornament. Factor affecting their buying of gold ornament was the gold price. Beside the 
respondents themselves, the person involving in decision making to buy a gold ornament was their 
couple: husband or wife. They bought the studied product on unspecific occasion at the gold 
ornament shop in market. In general, the gold weight for an ornament that they bought was found at 
1-Baht. In average, they bought the gold ornament 1-3 times per year and paid in cash.  
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The result of the study on marketing mix of gold ornament shop influencing 
consumers in Samut Sakhon province to buy the gold ornament presented that all marketing mix 
factors were ranked at high level of importance as follows: product, place, price, and promotion, 
respectively. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 ทองค ำนั้นถือไดว้ำ่เป็นธำตุชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนตำมธรรมชำติ มีลกัษณะเป็นโลหะแข็งสี
เหลืองสว่ำงสดใสและมีควำมสุกปลัง่ (Brightness) มีประกำยมนัวำวสะดุดตำ นอกจำกน้ียงัไม่เป็น
สนิม จึงท ำใหท้องค ำกลำยเป็นโลหะอยำ่งหน่ึงท่ีมีคุณค่ำมำกอยำ่งยิ่ง ซ่ึงในอดีตนั้นประเทศอำณำนิคม
ต่ำง ๆ ไดแ้สวงหำดินแดนเพื่อคน้หำแหล่งแร่ทองค ำ (สมำคมคำ้ทองค ำ, 2557) จำกนั้นมำทองค ำก็ได้
กลำยมำเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคญัในกำรแสดงควำมมัง่คัง่ของประเทศ โดยมีสถำนะเป็นทุนส ำรอง
ระหว่ำงประเทศตลอดจนใช้เป็นมำตรฐำนในกำรก ำหนดค่ำเงินของประเทศนั้น ๆอีกด้วยฉะนั้นจึง
เห็นได้ว่ำทองค ำมีควำมส ำคัญและมีบทบำทเป็นอย่ำงมำกในกำรแสดงถึงสภำวะทำงเศรษฐกิจ 
(ซ่อนกล่ิน  สมอ, 2551)  นอกจำกทองค ำจะมีควำมส ำคญัและมีบทบำทเป็นอยำ่งมำกในกำรแสดงถึง
สภำวะทำงเศรษฐกิจแล้วนั้ นทองค ำยงัได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงสุดในวงกำรเคร่ืองประดับ  โดย
คุณสมบติัพื้นฐำน 4 ประกำรซ่ึงท ำให้ทองค ำโดดเด่นและเป็นท่ีตอ้งกำรเหนือโลหะมีค่ำทุกชนิดใน
โลก คือ 1. ควำมงดงำมมนัวำว 2. ควำมคงทน 3. ควำมหำยำก และ4. กำรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ 
(สมำคมคำ้ทองค ำ, 2557) ควำมตอ้งกำรใชท้องค ำท่ีผำ่นมำ นั้นมำจำกภำคเคร่ืองประดบั มำกท่ีสุดโดย
ถือเป็นผูบ้ริโภคทองค ำกลุ่มหลกัในตลำด คิดเป็นประมำณร้อยละ 68 ของอุปสงคท์องค ำทั้งหมด ใน
ส่วนของประเทศไทยนั้นสินคำ้ประเภทอญัมณีและเคร่ืองประดบั นั้นถือว่ำเป็นสินคำ้ส่งออกส ำคญั 
เป็นอนัดบัท่ี 3 รองลงมำจำกสินคำ้ประเภทรถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ  และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยมีมูลค่ำทำงกำรส่งออกถึง 179,253.0 ลำ้นบำท (ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
มหำชน, 2557) นอกเหนือไปจำกกำรซ้ือทองค ำในลกัษณะของกำรซ้ือสินคำ้เคร่ืองประดบัแลว้นั้น 
กำรซ้ือทองค ำในรูปแบบของกำรสะสมควำมมัง่คัง่เน่ืองจำกทองค ำเป็นสินคำ้ท่ีมีลกัษณะพิเศษคือเป็น
สินคำ้ท่ีมีมูลค่ำในตวัเองมีสภำพคล่องสูง(Liquidity) สำมำรถท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทุกเวลำและ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 ในปี 2557 ตำมท่ีคำดกำรณ์เศรษฐกิจจะมีกำรขยำยตวัเพิ่มมำกข้ึนนั้นส่งผลให้เกิดกำรใช้
จ่ำยในของผูบ้ริโภคในภำคครัวเรือนมำกยิ่งข้ึน ไม่ว่ำจะเป็นกำรซ้ือสินคำ้อุปโภคบริโภค สินคำ้ท่ีมี
ควำมจ ำเป็นทำงดำ้นร่ำงกำย ซ่ึงกำรซ้ือทองรูปพรรณจะถูกมองวำ่เป็นสินคำ้ท่ีฟุ่มเฟือยในสถำนกำรณ์
ค่ำครองชีพท่ีสูงข้ึน ท ำให้ควำมสนใจของผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือทองรูปพรรณลดน้อยลง หันมำถือเงินสด
ในมือเพื่อกำรใชจ่้ำยในกำรด ำรงชีวติประจ ำวนัอยำ่งระมดัระวงัมำกยิ่งข้ึน (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 
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2557) นอกจำกนั้นจำกผลกำรวจิยัของศูนยว์จิยัทองค ำ ประจ ำเดือน สิงหำคม 2557 พบวำ่ รำคำทองค ำ
ในช่วงปลำยปี 2557 นั้นมีกำรผนัผวนอยำ่งมำก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ำรวจสัดส่วนกำรซ้ือขำยทองค ำ
ในประเทศ จำกกำรตอบค ำถำมของผูป้ระกอบกำรค้ำทองค ำ พบว่ำ ในช่วงคร่ึงแรกของปี  2557 
สัดส่วนกำรคำ้ทองค ำน่ำจะมีสัดส่วนประมำณร้อยละ 50 ส ำหรับทองค ำแท่งและร้อยละ 50 ส ำหรับ
ทองค ำรูปพรรณ ปี 2556 ท่ีมีสัดส่วนเป็นทองค ำรูปพรรณประมำณร้อยละ 35 และทองค ำแท่ง ร้อยละ 
65 และเม่ือยอ้นดูในช่วง 5 ปี ท่ีผ่ำนมำสัดส่วนโดยประมำณเป็นทองค ำแท่งร้อยละ 59 และทองค ำ
รูปพรรณร้อยละ 41 แบบส ำรวจน้ียงัสะทอ้นวำ่รำคำทองค ำมีผลต่อพฤติกรรมกำรเลือกซ้ือขำยทองค ำ 
และผูซ้ื้อขำยทองค ำนิยมกำรซ้ือขำยทองค ำแท่งมำกกว่ำทองรูปพรรณซ่ึงต่ำงจำกเม่ืออดีตท่ีผ่ำนมำท่ี
ตลำดทองค ำในประเทศส่วนใหญ่เป็นทองค ำรูปพรรณ  (ศูนยว์จิยัทองค ำ, 2557) 
 จงัหวดัสมุทรสำครเป็นหน่ึงในเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีศักยภำพทั้ งทำงด้ำนกำร
อุตสำหกรรม กำรประมง และกำรเกษตรกรรม จำกขอ้มูลสถิติของส ำนกังำนคลงัจงัหวดัสมุทรสำคร 
พบวำ่ ในปี 2557 สภำพเศรษฐกิจโดยรวมของจงัหวดัสมุทรสำคร คำดวำ่จะขยำยตวัร้อยละ 5.0 โดยมี
ช่วงคำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 4.5 – 5.5 (ส ำนกังำนคลงัจงัหวดัสมุทรสำคร, 2557:ออนไลน์) จำกขอ้มูลสถิติ
รำยไดเ้ฉล่ียต่อหวัของประชำกร อนุกรมใหม่ จ  ำแนกตำมภำคและจงัหวดัของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (2556) พบว่ำในปี 2555 รำยได้เฉล่ียต่อหัวของประชำกร
จงัหวดัสมุทรสำคร มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี 351,516 บำทโดยสูงเป็นอนัดบั 8 รองจำก จงัหวดัระยอง
กรุงเทพมหำนคร จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ จงัหวดัฉะเชิงเทรำ  จงัหวดัปรำจีนบุรีและ
จงัหวดัสมุทรปรำกำรตำมล ำดบั จงัหวดัสมุทรสำครจึงเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีผูบ้ริโภคท่ีมีก ำลงัซ้ืออยู่
ในอันดับต้น ๆ เป็นโอกำสทำงธุรกิจท่ีดีของผูป้ระกอบกำรร้ำนทองในกำรส่งเสริมกำรตลำดให้
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือทองรูปพรรณมำกข้ึน รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคไดอ้อมเงิน โดยกำรหนัมำ
ถือครองสินทรัพยป์ลอดภยัอยำ่งทองค ำ ซ่ึงร้ำนทองในจงัหวดัสมุทรสำครนั้นส่วนใหญ่อยูใ่นอ ำเภอ
เมืองสมุทรสำคร มีจ ำนวนถึง 49 แห่ง พบมำกในต ำบลมหำชยั และต ำบลท่ำทรำย รองลงมำคืออ ำเภอ
กระทุ่มแบน มีจ ำนวน 35 แห่ง (กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้, 2557) 

ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหผู้ศึ้กษำมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือทองรูปพรรณของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสำครเพื่อคน้หำกำรตอบสนองและแสดงออกทำงพฤติกรรมในกำรซ้ือ
ทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคและน ำผลกำรศึกษำท่ีไดเ้ผยแพร่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรร้ำนทองและ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสำคร 
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1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.ท ำใหท้รำบถึงพฤติกรรมกำรซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสำคร 
 2.น ำผลกำรศึกษำท่ีไดเ้ผยแพร่ใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจดำ้นทองรูปพรรณน ำไปสู่กำร
ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภค 

 
1.4 นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกรศึกษำ 
      พฤติกรรมกำรซ้ือ (Buying Behavior) หมำยถึง พฤติกรรมกำรซ้ือทองรูปพรรณ ของ
ผูบ้ริโภค 6 W’s และ 1H  ซ่ึงประกอบดว้ย ใครอยูใ่นตลำดเป้ำหมำย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร  ท ำไมผูบ้ริโภค
จึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน และผูบ้ริโภคซ้ือ
อยำ่งไร 
  ผู้บริโภค หมำยถึง ผูท่ี้เคยซ้ือทองรูปพรรณอยำ่งนอ้ย 1 คร้ังภำยในระยะเวลำ 1 ปี 
พร้อมทั้งเป็นชำวไทยท่ีมีทะเบียนบำ้นอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสำคร โดยไม่จ  ำกดัเพศ มีอำยุตั้งแต่ 24 ปีข้ึน
ไป 
  ทองรูปพรรณ หมำยถึง เคร่ืองประดบัท่ีเกิดจำกกำรน ำแร่ทองค ำมำเขำ้สู่กระบวนกำร
แปรรูป และออกเป็นเป็นเร่ืองประดบัชนิดต่ำงๆเช่น สร้อยคอ สร้อยขอ้มือ แหวน จ้ี ต่ำงหู 
 
  
 
 



 

4 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครมี
แนวคิด ทฤษฏี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ีคือ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
 1. แนวคิดและทฤษฏีการวเิคราะห์เกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า
หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการค้นหา การคิด การซ้ือ การใช้ การประเมินผลในสินคา้และ
บริการ ซ่ึงคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรือเป็นขั้ นตอนซ่ึงเก่ียวกับความคิด 
ประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภคเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึง
พอใจของเขา หรือ หมายถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจ และการกระท าของผูบ้ริโภคท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการใช้สินคา้ หรือ พฤติกรรมผูบ้ริโภค อาจหมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บและใช้สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่างๆของ
การตดัสินใจ ซ่ึงเกิดก่อนและเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี 
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ตารางที่ 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์    
พฤติกรรมผู้บริโภค  
ค าถาม 6W’s และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ 7O’s กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย 
(Who is in the target 
market ?) 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย
(Occupants): 
1. ดา้นประชากรศาสตร์ 
2. ดา้นภูมิศาสตร์ 
3. ดา้นจิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์ 
4. ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3. กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2.ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer  
buy ?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ
(Object)และส่ิงท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
คุณสมบติัหรือองคป์ระกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product Component) 
และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่
แข่งขนั (Competitive 
Differentiation) 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product Strategies)ประกอบไปดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑ ์และความ
แตกต่างทางดา้นการแข่งขนั 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the 
consumer buy ?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives)ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคซ้ือ
สินคา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายและดา้น
จิตวทิยา 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. กลยทุธ์ดา้นราคา 
3. กลยทุธ์ดา้นการจดัจ าหน่าย 
4. กลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

4.ใครมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจซ้ือ 
 (Who participates in 
the buying ?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลใน
การตดัสินใจซ้ือ ประกอบไป
ดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม   2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจซ้ือ 4. ผูซ้ื้อ          
5. ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือกลยทุธ์การ
โฆษณา และ(หรือ) กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาดโดยใชก้ลุ่มมี
อิทธิพล 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์    
พฤติกรรมผู้บริโภค  
ค าถาม 6W’s และ 1H ค าตอบท่ีตอ้งการทราบ 7O’s กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

(When does the 
consumer 

buy ?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วง
ฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใดของ
เดือน ช่วงเวลาใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของเทศกาลวนั

ส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีนิยมใช ้คือ 
กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ท า
การส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 

consumer  
buy ?) 

ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคท า
การซ้ือ (Outlets) 

กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
How does the 

consumer buy? 

ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
(operations) ประกอบดว้ย 

1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. การตดัสินใจซ้ือ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชก้นัมาก คือ กลยทุธ์การ
ส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ย การ
โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การส่งเสริมการขาย การใหข้่าวและ
การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550) 
 
 2. แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 
 กลัป์ยกร วรกุลลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สัมปัตตะวนิช (2551) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix) วา่เป็นการท าให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนข้ึนและพฒันาความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งน้ีโดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีการเขา้ใจในความตอ้งการของผูบ้ริโภค
กระบวนการแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีองคป์ระกอบของการท าการตลาดซ่ึงประกอบไปดว้ย 
4 องค์ประกอบโดยนกัการตลาดตอ้งพยายามวางกลยุทธ์ในการใช้องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ
อย่างประสมประสานและลงตวัท่ีสุดซ่ึงอาจเรียกองค์ประกอบทั้ง 4 น้ีได้ว่าเป็นส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดว้ย 
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 1. สินคา้ (Product) หรืออาจเป็นบริการ (Service) ท่ีน าเสนอให้กบัผูบ้ริโภคและสินคา้น้ี
ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากเพราะเป็นจุดเร่ิมต้นของการเสนอให้เกิดกระบวนการ
แลกเปล่ียนเท่ากบัวา่สินคา้คือเหตุผลในการท าการตลาดนัน่เอง (Reason for Marketing) และเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโฆษณาโดยตรงส่ิงท่ีส าคญัท่ีนกัการตลาดตอ้งตอบค าถามคือคุณลกัษณะ(Attributes) และ
คุณประโยชน์ (Benefits) ใดท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคนอกจากนั้นองค์ประกอบด้านสินคา้ยงัหมาย
รวมถึงการออกแบบสินค้าการพัฒนาสินค้าการจัดท าตราสินค้า (Branding) และการท าหีบห่อ 
(Packaging) ดว้ยและเพื่อให้เกิดผลต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนักการตลาดและนักโฆษณาตอ้ง
น าเสนอสินคา้ให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณลกัษณะของสินคา้ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคดว้ยโดย
การใชก้ลยทุธ์ข่าวสารโฆษณาท่ีเหมาะสมนอกจากน้ีคุณลกัษณะของสินคา้อาจเป็นส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Attributes) เช่น ช่ือเสียงของสินคา้คุณภาพสินคา้ภาพลกัษณ์ของสินคา้เป็น
ตน้โดยส่ิงเหล่าน้ีก็สามารถเป็นจุดขายหลกัท่ีจะน าเสนอในงานโฆษณาไดเ้ช่นเดียวกนัดงันั้นการเน้น
ถึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของสินคา้สายตาของผูบ้ริโภคจึงถือไดว้า่เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการจะมี
อิทธิพลต่อการเลือกตราสินคา้ของผูบ้ริโภคและสินคา้เปรียบเสมือนจุดเร่ิมตน้ของการโฆษณานัน่เอง
ผูท้  าโฆษณาจึงตอ้งรู้จกัสินคา้ของตนเองอยา่งดีพอท่ีจะน าเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคได ้
 2. ราคา (Price) หมายถึงราคาท่ีผูข้ายสินคา้ตั้งข้ึนเพื่อขายสินคา้โดยตั้งข้ึนจากค่าใช้จ่าย
ในการผลิตและท าตลาดใหก้บัสินคา้รวมกบัผลก าไรท่ีผูข้ายคาดวา่จะไดรั้บราคาเป็นปัจจยัตวัหน่ึงท่ีท า
ให้ผูบ้ริโภคตีความและรับรู้ในตวัสินคา้แตกต่างกนัเช่น สินคา้ท่ีมีราคาแพงมกัจะท าใหผู้บ้ริโภคคิดวา่
เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมากกวา่ราคาถูกแต่อยา่งไรก็ตามราคาท่ีเหมาะสมของสินคา้อาจข้ึนอยูก่บัปัจจยั
อ่ืนๆอีกมากมายเช่นการแข่งขนักับคู่แข่งรายอ่ืนสภาพเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคคุณค่าทางจิตใจของ
ผูบ้ริโภคเป็นตน้ 
 3. การจดัจ าหน่ายสินค้า (Place or Distribution) คือกลไกในการท าให้สินค้าไปถึงมือ
ผูบ้ริโภคโดยอาจจะผ่านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution) ในลกัษณะต่างๆเช่นจาก
ผูผ้ลิตไปยงัพ่อคา้ขายส่ง (Wholesaler) ต่อไปยงัพ่อคา้ขายปลีก (Retailer) เพื่อไปถึงผูบ้ริโภคดงันั้น
พ่อคา้คนกลางในลกัษณะทั้งพ่อคา้ขายส่งและพ่อคา้ขายปลีกจึงเป็นช่องทางในการจดัจ าหน่ายสินคา้
เรียกไดว้า่เป็นการทาการตลาดแบบการตลาดโดยออ้มหมายถึงการใช้พ่อคา้คนกลางเป็นตวัช่วยขาย
สินคา้ความครอบคลุมในการจาหน่ายสินคา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลยุทธ์คือ 1. การจดัจ าหน่าย
แบบพิเศษเฉพาะ 2. การจดัจ าหน่ายแบบเลือกเฉพาะ และ 3. การจดัจ าหน่ายแบบกระจาย 
 4. การส่งเสริมสินค้า (Promotion) คือองค์ประกอบทางการส่ือสารท่ีใช้เพื่อน าเสนอ
สินคา้ภายใตร้าคาท่ีก าหนดและมีการจดัจ าหน่ายท่ีไดว้างไวเ้รียบร้อยเพื่อให้สินคา้เป็นท่ีตอ้งการเกิด
การแลกเปล่ียนในท่ีสุดองค์ประกอบด้านการส่ือสารการตลาดเพราะการส่งเสริมสินคา้นั้นไดข้ยาย
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แนวคิดกวา้งข้ึนไปถึงการส่ือสารทุกๆรูปแบบท่ีจะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารได้การ
ส่ือสารการตลาดจึงหมายถึงข่าวสารท่ีบริษัทหรือองค์กรได้วางแผนไวทุ้กรูปแบบเพื่อท าการ
สนบัสนุนวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธ์การตลาดให้ประสบผลส าเร็จดงันั้นในส่วนประสมทางการตลาด
ส่วนน้ีจึงประกอบไปดว้ยการส่ือสารโนม้นา้วในท่ีออกแบบเพื่อส่งข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดไป
ยงักลุ่มผูรั้บสารโดยผา่นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีหลากหลายเรียกวา่เป็นส่วนประสมการส่ือสารการตลาดซ่ึง
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือหลกัๆไดแ้ก่ 1.โฆษณา (Advertising) 2.การใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) 
3.การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 4.ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 5.การตลาดทางตรง 
(Direct Marketing) 6. ส่ือโฆษณา ณ จุดซ้ือและหีบห่อ (Point-of-Purchase and Packaging)  

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  

ช่อทพิย์ มานะจิตต์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของ 
ประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราชเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
จ านวน 400 ราย พบวา่ผูซ้ื้อทองรูปพรรณ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 30 ถึง 39 ปี ส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั วตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองประดบัส่วนตวัโดยมีความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อปี ในการซ้ือแต่ละคร้ังผูซ้ื้อจะตดัสินใจซ้ือดว้ย
ตวัเอง ซ้ือคร้ังละ 1 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวม 1 บาทต่อการซ้ือ 1 คร้ัง ประเภทของทองรูปพรรณท่ีนิยม
คือ สร้อยคอ สถานท่ีในการซ้ือ คือร้านขายทองรูปพรรณท่ีตั้งอยูภ่ายในอ าเภอท่ีอาศยัอยู ่ ส่วนใหญ่ซ้ือ
ท่ีร้านประจ า ในส่วนของรายการส่งเสริมการขายท่ีผูซ้ื้อนิยมคือ การลดค่าก าเหน็จช่วงเทศกาลท่ีนิยม
ซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด คือ วนัข้ึนปีใหม่ เหตุผลเน่ืองจากเพื่อความเป็นศิริมงคล 
 
 ซ่อนกลิ่น สมอ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ
ของลูกคา้กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัภูเก็ต 
จ านวน 400 ราย  พบว่า ลูกคา้ท่ีซ้ือทองรูปพรรณ เลือกซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบของสร้อยคอมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.7 มีวตัถุประสงคใ์นการเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพื่อให้ตนเองมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.7 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณคือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.0 ลูกคา้นิยม
ซ้ือทองรูปพรรณในเทศกาลวนัเกิด คิดเป็นร้อยละ 43.5 นิยมซ้ือทองรูปพรรณในวนัจนัทร์-ศุกร์ คิด
เป็นร้อยละ 50.2 โดยลูกคา้นิยมซ้ือในเวลา 13.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 33.5 มีการซ้ือทองรูปพรรณ
ในร้านคา้ท่ีตั้งอยูต่ามศูนยก์ารคา้  คิดเป็นร้อยละ 44.7 ลูกคา้ เลือกซ้ือทองรูปพรรณ 2-3 ปี/คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 เสียค่าใช้จ่ายในการเลือกซ้ือทองรูปพรรณเฉล่ียต่อคร้ัง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อย



 
 

9 

ละ 36.5 ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของลูกคา้ คือ รูปแบบ  คิดเป็นร้อยละ 44.5 
โดยหาขอ้มูลจากการท่ีเคยใชบ้ริการมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 60.2 
 
 ฐิติมา พรนาวากุล (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอเมือง สมุทรสาคร ได้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผูบ้ริโภคทองรูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง สมุทรสาคร จ านวน 280 คน พบวา่ ไม่มีร้านท่ีเลือกในการ
ใช้บริการประจ า จะใช้บริการ 1-2 คร้ังต่อปี ซ้ือทองรูปพรรณให้ตนเอง และใช้บริการร้านจาหน่าย
ทองรูปพรรณท่ีน่าเช่ือถือ นิยมซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากเรียงล าดบัคือ ดา้นการจดัจ าหน่าย 
รองลงมาด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ส าหรับปัจจยัย่อยในแต่ละด้าน
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากล าดบัแรก ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ 
มีบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์และน ้ าหนักทองรูปพรรณ ดา้นราคา ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงราคาซ้ือ-ขาย
ทองรูปพรรณ/ทองแท่งประจ าวนัท่ีชดัเจน ดา้นการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ มีสถานท่ีตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนท่ี
ไป-มาสะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีพนักงานขายท่ีมนุษยสัมพนัธ์ สุภาพในการให้
ค  าแนะน า 
 

ปิยพร ศิริรักษ์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ านวน 400 ราย พบว่า พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านค้า
ทองรูปพรรณ  พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มี ร้านประจ าในการใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ  มีการ
เปรียบเทียบราคาของแต่ละร้านก่อนเลือกใชบ้ริการ เลือกใช้บริการร้านคา้ทองรูปพรรณ ท่ีมีรูปแบบ
ของทองรูปพรรณให้เลือกหลายประเภท  บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านคา้
ทองรูปพรรณคือตวัเอง ประเภทของทองรูปพรรณท่ีนิยมซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สร้อยคอ และ ลกัษณะการ
เลือกใช้บริการเพื่อเป็นการซ้ือทองรูปพรรณให้ตนเอง โดยมีค่าใช้จ่ายในการเขา้ใช้ บริการร้านค้า
ทองรูปพรรณเฉล่ียต่อคร้ังอยู่ท่ี 10,001 – 20,000 บาท ใช้วิธีการช าระเงินโดยจ่าย ดว้ยเงินสด เขา้ใช้
บริการร้านคา้ทองรูปพรรณในวนัท างานปกติ (จนัทร์ – ศุกร์) 

 
ศุลญิญา กาญจนภัทร  (2551)ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของ 
ผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานครเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก กลุ่มประชากรทั้ง

เพศชายและเพศหญิงมีอายุ 20 ปีข้ึนไปและพกัอาศยัอยู่ในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานคร จ านวน 
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150 ราย พบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี สมรสแล้ว มีรายไดต้  ่ากว่า 
10,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดบัต ่า กวา่ปริญญาตรี และมีอาชีพคา้ขาย ประเภทของทองรูปพรรณ
ท่ีซ้ือคือสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ แหวน  โดยเป็นการซ้ือช้ินใหม่นิยมท่ีจะซ้ือตามร้านคา้ทองทัว่ ๆไปและ
ซ้ือเป็นเคร่ืองประดบัเพื่อใส่เองส่วนโอกาสในการซ้ือส่วนใหญ่แลว้ไม่แน่นอนคือมีเงินก็จะซ้ือ โดย
พิจารณาท่ีเปอร์เซ็นตท์องท่ีไดม้าตรฐานและราคาไม่สูงกวา่ร้านอ่ืน  การส่งเสริมการตลาดท่ีผูบ้ริโภค
สนใจมากท่ีสุดคือการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีดีของร้านคา้ทองค าอยา่งต่อเน่ือง 

 
รัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณ

ในอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดัเชียงรายเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผูบ้ริโภคในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดั
เชียงราย จ านวน 250 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด อายุ 26-35 ปีสถานภาพสมรส   
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิเฉล่ียต่อเดือน
โดยประมาณต ่ากวา่ 10,000 บาทชนิดของทองค าท่ีซ้ือคือสร้อยคอ  แหล่งซ้ือทองค าคือท่ีอยูใ่กลต้ลาด
โดยไม่มีร้านประจ าส่วนใหญ่น ้ าหนกัทองค าท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียคือน ้ าหนกัมากกวา่ 1 บาทถึง 
5 บาท  วตัถุประสงคข์องการซ้ือคือซ้ือเพื่อน ามาเป็นเคร่ืองประดบัจ านวนคร้ังท่ีชอบไปซ้ือทองค าบ่อย
ท่ีสุดคือไม่แน่นอนปัจจยัหลกัในการพิจารณาเลือกซ้ือทองค าคือ  รูปแบบลวดลายความสวยงาม ผล
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณในอ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากล าดบัแรกคือดา้นผลิตภณัฑ์ 
รองลงมา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ส าหรับปัจจยัยอ่ยใน
แต่ละดา้น มีดงัน้ี ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ช่ือเสียงของร้านขายทอง มีความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือในระดับมากท่ีสุดล าดับแรกได้แก่ สามารถต่อรองราคาได้ ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองค าในระดบัมากท่ีสุดล าดบัแรก
คือ  ท่ีตั้ งของร้านค้ามีความสะดวกในการเดินทาง  ปัจจัยด้านการส่งเส ริมการตลาด  ผู้ตอบ
แบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองค าในระดบัมากล าดบัแรกคือ มีส่วนลดพิเศษ 

 
สัญญา  พิบูลอาลักษณ์  (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในอ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ  โดยกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาคร้ัง จ านวน 300 ราย พบว่า  
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ไม่มีร้านคา้ทองรูปพรรณท่ีใชบ้ริการเป็นประจ า มีการ
เปรียบเทียบราคาก่อนการเลือกใช้บริการแต่ละร้าน วตัถุประสงค์ในการเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือซ้ือ
ทองรูปพรรณใหต้วัเอง ซ้ือเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั การเลือกร้านทองรูปพรรณส่วนใหญ่จะเลือกร้าน
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ท่ีมีบริการดี ไม่เจาะจงโอกาสในการซ้ือ รูปแบบการซ้ือทองรูปพรรณส่วนใหญ่คือ สร้อยคอ น ้ าหนกั
ประมาณ 1 บาท มีค่าใชจ่้ายในการซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตวัเอง มีลกัษณะเป็นการซ้ือช้ินใหม่ ช าระดว้ยเงินสด เฉล่ียใน 1 ปี จะซ้ือประมาณ 1-2 คร้ัง และมี
การหาขอ้มูลก่อนการใช้บริการ ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใช้
บริการร้านทองรูปพรรณ เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก คือ เป็นร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือ ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัมากเป็นอันดับแรก คือ มีการรับประกันการซ้ือคืนทองรูปพรรณในราคา
ยุติธรรม ด้านการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความส าคญัมากเป็นอนัดบัแรก คือ มี
สถานท่ีตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียความส าคญัมาก
เป็นอนัดบัแรก คือ พนกังานขายมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้  
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการซ้ือ
ทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเนน้การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคใน
จงัหวดัสมุทรสาครโดยใชแ้นวคิด 6W’s 1H  ในการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค อนัไดแ้ก่ ใครอยูใ่น
ตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ 
ซ้ือท่ีไหนและซ้ืออยา่งไร ร่วมกบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
 
 ขอบเขตประชากร 
 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูท่ี้อาศยัอยู่ในจงัหวดัสมุทรสาครเป็นชาวไทยโดยไม่
จ  ากดัเพศ มีอายุตั้งแต่ 24 ปีข้ึนไป มีทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร และเคยซ้ือทองรูปพรรณ
ในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
 

การก าหนดขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงไม่ทราบ

จ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางขอ้มูลของ (Sudman, 1976, อา้งถึง
ใน กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2551 : 187) ซ่ึงกล่าววา่เป็นการเก็บแบบเฉพาะเจาะจงและเป็นการเก็บในชุมชน
ทอ้งถ่ิน 200-400 ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 384 ราย โดยใชโ้ดยการสุ่ม
ตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) จากผูบ้ริโภคท่ีซ้ือทองรูปพรรณท่ีอาศยัอยูใ่นอ าเภอ
เมือง อ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครจ านวน 384 ราย โดยเลือกผูท่ี้เป็นชาว
ไทยโดยไม่จ  ากดัเพศ มีอายุตั้งแต่ 24 ปีข้ึนไป มีทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร และเคยซ้ือ
ทองรูปพรรณในระยะ 1 ปีท่ีผา่นมา 
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3.2 วธีิการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

               แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 384 รายโดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือร้านทองใน 
จงัหวดัสมุทรสาคร  

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนคือ  
 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ รายได ้ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนาในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูต้อบแบบสอบถาม ในการ
ซ้ือทองรูปพรรณประกอบไปดว้ย ลกัษณะของทองรูปพรรณท่ีนิยมซอ้  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ  ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการซ้ือ   ผูมี้ส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ โอกาสในการซ้ือ  สถานท่ีซ้ือ น ้ าหนักของ
ทองรูปพรรณท่ีซ้ือ  ความถ่ีในการซ้ือและวธีิการช าระเงิน 
 ส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือทองรูปพรรณ ทั้ง 4 ดา้น ท่ีประเมินจากการให้ความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัด้านราคา (Price) ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและข้อเสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยในแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และ
ส่วนท่ี 2   ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณ สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) สอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า (Rating Scale) 
และในส่วนท่ี 3   ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ทองรูปพรรณ ทั้ง 4 ดา้นสถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) เน่ืองจากขอ้ค าถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 
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ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554 : 102 -103)โดยมี
เกณฑใ์หค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยมาก 

     
หลงัจากนั้นค านวณคะแนนเฉล่ีย จากคะแนนมาตรวดั 5 ระดบั และเปรียบเทียบ

เกณฑก์ารแปลความหมายจากค่าเฉล่ียของคะแนนดงัต่อไปน้ี  
เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ค่าเฉล่ีย) คะแนน การแปลผล 
4.50 – 5.00   5 มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49   4 มีความส าคญัในระดบัมาก 
2.50 – 3.49   3 มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49                                    2 มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49   1 มีความส าคญัในระดบันอ้ยมาก 

 
3.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ศูนยก์ลางศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 2.การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งไดด้ าเนินการท่ีร้านจ าหน่ายทองรูปพรรณใน
อ าเภอเมือง อ าเภอกระทุ่มแบน และอ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชเ้วลา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกรกฎาคม  
ปี พ.ศ. 2558 โดยเก็บขอ้มูลในระหวา่ง เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ไดใ้ช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นจงัหวดั มี
อายตุั้งแต่ 24 ปีข้ึนไป มีทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร และเคยซ้ือทองรูปพรรณในระยะ 1 ปีท่ี
ผา่นมา จ านวน 384 คน และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และภูมิล าเนาในจงัหวดัสมุทรสาคร (อ าเภอ) (ตารางท่ี 
4.1-4.7) 
 ส่วน ท่ี  2 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู ้บ ริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร 
ประกอบดว้ย ลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือทองรูปพรรณ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณ โอกาสในการซ้ือ
ทองรูปพรรณ สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี ปริมาณน ้ าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละ
คร้ัง จ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี และวธีิการช าระเงิน (ตารางท่ี 4.8-4.16) 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ตารางท่ี 
4.17-4.21) 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตาม
เพศ (ตารางท่ี 4.22-4.28) อาย ุ(ตารางท่ี 4.29-4.35) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ตารางท่ี 4.36-4.42)  
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4.1 ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 106 27.60 
หญิง 278 72.40 

รวม 384 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.40
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.60 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
24-29 ปี 165 42.97 
30-39 ปี 105 27.34 
40-49 ปี 64 16.67 
50-59 ปี 39 10.16 
60 ปีข้ึนไป 11 2.86 

รวม 384 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 24-29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
42.97 รองลงมามีอายุ 30-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.34 อายุ 40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.67 อายุ 50-59 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.16 และอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 163 42.45 
สมรส 205 53.39 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 16 4.17 

รวม 384 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
53.39 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 42.45 และมีสถานภาพหย่าร้าง/แยกกนัอยู่ คิดเป็น  
ร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 58 15.10 
พนกังานบริษทั 158 41.15 
รับจา้งทัว่ไป 31 8.07 
ธุรกิจส่วนตวั 111 28.91 
อาชีพอิสระ 26 6.77 

รวม 384 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพพนักงานบริษทัมากท่ีสุด      

คิดเป็นร้อยละ 41.15 องลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 28.91 อาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 15.10 อาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 8.07 และอาชีพอิสระ    
คิดเป็นร้อยละ 6.77 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย      
ต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือไม่เกิน10,000 บาท 0 0.00 
10,001–20,000 บาท 126 32.81 
20,001–30,000 บาท 162 42.19 
30,001– 40,000 บาท 66 17.19 
มากกวา่ 40,000 บาท 30 7.81 

รวม 384 100.00 

 
 จากตารางท่ี  4.5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท       
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.19 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.81 มี
รายไดต่้อเดือน 30,001– 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.19 และมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 40,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 7.81 ตามล าดบั และไม่พบผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือไม่เกิน
10,000 บาท เลย คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 24 6.25 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 47 12.24 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 43 11.20 
ปวส.หรือเทียบเท่า 26 6.77 
ปริญญาตรี 192 50.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 52 13.54 

รวม 384 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น  

ร้อยละ 50.00 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.54 มีการศึกษาระดับ
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มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 12.24 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. คิดเป็น
ร้อยละ 11.20 มีการศึกษาระดับ  ปวส.หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 6.77 และมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนาใน

จงัหวดัสมุทรสาคร (อ าเภอ) 
 

ภูมิล าเนาในจังหวดัสมุทรสาคร (อ าเภอ) จ านวน ร้อยละ 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  142 36.98 
อ าเภอกระทุ่มแบน 182 47.40 
อ าเภอบา้นแพว้ 60 15.63 

รวม 384 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาอยูอ่  าเภอกระทุ่มแบนมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 47.40 รองลงมามีภูมิล าเนาอยูอ่  าเภอเมืองสมุทรสาคร  คิดเป็นร้อยละ 36.98 และมีภูมิล าเนาอยู่
อ  าเภอบา้นแพว้ คิดเป็นร้อยละ 15.63 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะ

ทองรูปพรรณท่ีซ้ือ 
 

ลกัษณะทองรูปพรรณทีซ้ื่อ จ านวน ร้อยละ 
สร้อยคอ 260 67.71 
แหวน 75 19.53 
ต่างหู 19 4.95 
สร้อยขอ้มือ/ก าไล 30 7.81 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 67.71 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 19.53 ซ้ือสร้อยขอ้มือ/ก าไล คิดเป็นร้อยละ 
7.81 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 4.95  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์น

การซ้ือทองรูปพรรณ 
 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 136 35.42 
ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั 36 9.38 
ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 161 41.93 
ซ้ือเพื่อการท าก าไร 31 8.07 
ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ 20 5.21 

รวม 384 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณไว้
เป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.93 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น คิดเป็นร้อยละ 
35.42 ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 9.38 ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 8.07 และซ้ือไว้
ประกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 5.21 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การเลือกซ้ือทองรูปพรรณ 
 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือทองรูปพรรณ จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม 113 29.43 
ราคาทองค า 188 48.96 
ร้านท่ีน่าเช่ือถือ 63 16.41 
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ 20 5.21 

รวม 384 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค า

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.96 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 
29.43 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 16.41 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/ของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 5.21 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 

 

บุคคลทีม่ีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน 26 6.77 
พอ่แม่ 136 35.42 
ญาติพี่นอ้ง 27 7.03 
สามี/ภรรยา 149 38.80 
บุตร 46 11.98 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด 
คือ  สามี/ภรรยา คิดเป็นร้อยละ 38.80 รองลงมา คือ พ่อแม่ คิดเป็นร้อยละ 35.42 บุตร คิดเป็นร้อยละ 
11.98 ญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 7.03 และเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 6.77 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามโอกาสในการ

ซ้ือทองรูปพรรณ 
 

โอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ จ านวน ร้อยละ 
โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั 73 19.01 
ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง 112 29.17 
เม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนสั 59 15.36 
ไม่เจาะจงโอกาส 140 36.46 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจงโอกาสมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 29.17 ซ้ือเน่ืองใน
โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 19.01 และซ้ือเม่ือได้รับเงินเดือน หรือโบนัส       
คิดเป็นร้อยละ 15.36 ตามล าดบั 
 



 

23 

ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานท่ีซ้ือ
ทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี 

 

สถานทีซ้ื่อทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี จ านวน ร้อยละ 
หา้งสรรพสินคา้ 57 14.84 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 88 22.92 
ร้านทองรูปพรรณในตลาด 158 41.15 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 81 21.09 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณใน
ตลาดภายในระยะเวลา 1 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.15 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกล้ท่ี
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกล้ท่ีพกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 21.09 และซ้ือท่ี
หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 14.84 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปริมาณน ้าหนกั

ทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
 

ปริมาณน า้หนักทองรูปพรรณทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 สลึง 25 6.51 
1 สลึง 18 4.69 
2 สลึง 100 26.04 
1 บาท 178 46.35 
2 บาท 49 12.76 
มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป  14 3.65 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ปริมาณน ้ าหนกัของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือใน
แต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ น ้ าหนัก 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็น      
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ร้อยละ 26.04 น ้ าหนัก 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.76 น ้ าหนักน้อยกว่า 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 6.51 
น ้าหนกั 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 4.69 และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.65 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังใน

การซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี 
 

จ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉลีย่ในรอบ 1 ปี จ านวน ร้อยละ 
1-3 คร้ัง 286 74.48 
4-6 คร้ัง 51 13.28 
7-9 คร้ัง 47 12.24 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.15 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โดยเฉล่ียในรอบ  1 ปี  ซ้ือ
ทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 74.48 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.28 
และซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.24 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวธีิการช าระเงิน 
 

วธีิการช าระเงิน จ านวน ร้อยละ 
จ่ายดว้ยเงินสด 364 94.79 
จ่ายดว้ยบตัรเครดิต 20 5.21 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี  4.16 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ่ายด้วยเงินสดในการซ้ือ
ทองรูปพรรณ คิดเป็นร้อยละ 94.79 มีเพียงร้อยละ 5.21 เท่านั้นท่ีจ่ายดว้ยบตัรเครดิต 
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4.3 ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 

 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความส าคญัต่อการเลอืกซื้อ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความสวยงามของลวดลาย
ทองรูปพรรณ 

213 133 36 0 2 384 4.45 5 
(55.47) (34.64) (9.38) (0.00) (0.52) (100.00) (มาก)  

ทองรูปพรรณมีรูปแบบดีไซน์
ท่ีทนัสมยั 

162 151 65 4 2 384 4.22 7 
(42.19) (39.32) (16.93) (1.04) (0.52) (100.00) (มาก)  

ทองรูปพรรณมีเปอร์เซ็นสูง 
เช่น 99.9% 

250 120 14 0 0 384 4.61 4 
(65.10) (31.25) (3.65) (0.00) (0.00) (100.00) (มากท่ีสุด)  

ทองรูปพรรณมีน ้ าหนกัเตม็ 282 85 17 0 0 384 4.69 2 
(73.44) (22.14) (4.43) (0.00) (0.00) (100.00) (มากท่ีสุด)  

ร้านมีประเภท ชนิด ขนาด
ของทองรูปพรรณใหเ้ลือก
ครบตามความตอ้งการ 

209 137 36 0 2 384 4.43 6 
(54.43) (35.68) (9.38) (0.00) (0.52) (100.00) (มาก) 

 

มีการรับประกนัคุณภาพของ
ทองรูปพรรณ 

259 117 8 0 0 384 4.65 3 
(67.45) (30.47) (2.08) (0.00) (0.00) (100.00) (มากท่ีสุด)  

ร้านทองรูปพรรณมีความ
น่าเช่ือถือ 

284 94 4 0 2 384 4.71 1 
(73.96) (24.48) (1.04) (0.00) (0.52) (100.00) (มากท่ีสุด)  

มีบรรจุภณัฑส์ าหรับใส่
ทองรูปพรรณท่ีสวยงาม 

119 99 117 45 4 384 3.74 8 
(30.99) (25.78) (30.47) (11.72) (1.04) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.44  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.44) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัย่อยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ 
เร่ืองร้านทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.71) เร่ืองทองรูปพรรณมีน ้ าหนักเต็ม (ค่าเฉล่ีย 
4.69) เร่ืองมีการรับประกันคุณภาพของทองรูปพรรณ (ค่าเฉล่ีย 4.65) และเร่ืองทองรูปพรรณมี
เปอร์เซ็นสูง เช่น 99.9% (ค่าเฉล่ีย 4.61)  
  ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ เร่ืองความสวยงามของลวดลาย
ทองรูปพรรณ  (ค่าเฉล่ีย 4.45)  เร่ืองร้านมีประเภท ชนิด ขนาดของทองรูปพรรณให้เลือกครบตาม
ความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.43)    เร่ืองทองรูปพรรณมีรูปแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 4.22)  และเร่ือง
มีบรรจุภณัฑส์ าหรับใส่ทองรูปพรรณท่ีสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.74)   ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  

 
 
 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัความส าคญัต่อการเลอืกซื้อ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีป้ายแสดงราคาของ
ทองรูปพรรณอยา่งชดัเจน 

192 150 42 0 0 384 4.39 3 
(50.00) (39.06) (10.94) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

สามารถต่อรองราคาได ้
 

190 150 37 2 5 384 4.35 5 
(49.48) (39.06) (9.64) (0.52) (1.30) (100.00) (มาก)  

ราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) มี
ความเหมาะสม 

193 160 26 0 5 384 4.40 2 
(50.26) (41.67) (6.77) (0.00) (1.30) (100.00) (มาก)  

มีราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) ท่ี
ต ่ากวา่ร้านอ่ืน ๆ 

199 134 51 0 0 384 4.39 3 
(51.82) (34.90) (13.28) (0.00) (0.00) (100.00) (มาก)  

ขายต่อไดง่้าย และไดร้าคาดี 
 

233 106 32 9 4 384 4.45 1 
(60.68) (27.60) (8.33) (2.34) (1.04) (100.00) (มาก)  

สามารถช าระเงินไดห้ลาย
รูปแบบ 

135 125 102 6 16 384 3.93 6 
(35.16) (32.55) (26.56) (1.56) (4.17) (100.00) (มาก)  

สามารถผอ่นช าระไดเ้ป็นราย
งวด 

101 92 115 48 28 384 3.49 7 
(26.30) (23.96) (29.95) (12.50) (7.29) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.20  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อ
การเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.20) เม่ือพิจารณา
ปัจจยัย่อย พบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองขายต่อได้
ง่าย และไดร้าคาดี (ค่าเฉล่ีย 4.45) เร่ืองราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.40) เร่ือง
มีป้ายแสดงราคาของทองรูปพรรณอยา่งชดัเจน และเร่ืองมีราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) ท่ีต  ่ากวา่ร้านอ่ืน ๆ 
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(ค่าเฉล่ีย 4.39) เร่ืองสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.35) และเร่ืองสามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองสามารถผอ่นช าระไดเ้ป็นรายงวด 
(ค่าเฉล่ีย 3.49)  
 
ตารางที ่4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 

 
 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญัต่อการเลอืกซื้อ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ท าเลท่ีตั้งของร้านทองสะดวก
ต่อการเดินทาง 

170 124 83 2 5 384 4.18 4 
(44.27) (32.29) (21.61) (0.52) (1.30) (100.00) (มาก)  

มีท่ีจอดรถ เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

160 138 74 7 5 384 4.15 5 
(41.67) (35.94) (19.27) (1.82) (1.30) (100.00) (มาก)  

มีการรักษาความปลอดภยัของ
ร้านทองอยา่งดี 

240 114 28 0 2 384 4.54 1 
(62.50) (29.69) (7.29) (0.00) (0.52) (100.00) (มากท่ีสุด)  

มีการจดัส่งทองรูปพรรณให้
ถึงมือลูกคา้ 

175 137 51 16 5 384 4.20 3 
(45.57) (35.68) (13.28) (4.17) (1.30) (100.00) (มาก)  

ร้านทองมีป้ายช่ือร้านหรือ
สญัลกัษณ์ขนาดใหญ่สามารถ
สงัเกตไดง่้าย 

183 145 46 2 8 384 4.28 2 

(47.66) (37.76) (11.98) (0.52) (2.08) (100.00) (มาก)  
ค่าเฉลีย่รวม 4.27  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย
ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองมี
การรักษาความปลอดภยัของร้านทองอยา่งดี (ค่าเฉล่ีย 4.54) เร่ืองร้านทองมีป้ายช่ือร้านหรือสัญลกัษณ์
ขนาดใหญ่สามารถสังเกตไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 4.28) เร่ืองมีการจดัส่งทองรูปพรรณใหถึ้งมือลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 
4.20) เร่ืองท าเลท่ีตั้งของร้านทองสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.18) และเร่ืองมีท่ีจอดรถ เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความส าคญัของปัจจยัด้านการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 

 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดบัความส าคญัต่อการเลอืกซื้อ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความ
สุภาพ 

259 100 20 3 2 384 4.59 1 
(67.45) (26.04) (5.21) (0.78) (0.52) (100.00) (มากท่ีสุด)  

ผูข้ายมีความรู้ใหข้อ้มูลสินคา้
ไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

233 136 12 0 3 384 4.55 2 
(60.68) (35.42) (3.13) (0.00) (0.78) (100.00) (มากท่ีสุด)  

มีของสมนาคุณจากการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

140 134 87 21 2 384 4.01 3 
(36.46) (34.90) (22.66) (5.47) (0.52) (100.00) (มาก)  

มีบตัรสะสมแตม้ 
 

121 95 95 51 22 384 3.63 6 
(31.51) (24.74) (24.74) (13.28) (5.73) (100.00) (มาก)  

การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 
 

125 86 121 27 25 384 3.67 5 
(32.55) (22.40) (31.51) (7.03) (6.51) (100.00) (มาก)  

มีการชิงโชคลุน้รางวลัจาก
การซ้ือทองรูปพรรณ 

124 113 109 18 20 384 3.79 4 
(32.29) (29.43) (28.39) (4.69) (5.21) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 4.04  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 



 

30 

  จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.04) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ เร่ืองผูข้ายให้บริการดว้ยความสุภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.59) และเร่ืองผูข้ายมีความรู้ให้ขอ้มูลสินคา้ได้
อยา่งละเอียดถ่ีถว้น (ค่าเฉล่ีย 4.55) ตามล าดบั 
  ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ เร่ืองมีของสมนาคุณจากการซ้ือ
ทองรูปพรรณ (ค่าเฉล่ีย 4.01) เร่ืองมีการชิงโชคลุ้นรางวลัจากการซ้ือทองรูปพรรณ (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
เร่ืองการโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และเร่ืองมีบตัรสะสมแตม้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.21 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.44 1 
 (มาก)  
ดา้นราคา 4.20 3 
 (มาก)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.27 2 
 (มาก)  
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.04 4 
 (มาก)  

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัส่วนประสม
การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.24) เม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบั
มากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.44) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 4.27) ดา้นราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 
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4.4 ส่วนที ่4 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ อายุ 
และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ จ าแนกตามเพศ 

 

ลกัษณะทองรูปพรรณทีซื่อ้ 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สร้อยคอ 89 171 260 
 (83.96) (61.51) (67.71) 
แหวน 
 

10 65 75 
(9.43) (23.38) (19.53) 

ต่างหู 2 17 19 
 (1.89) (6.12) (4.95) 
สร้อยขอ้มือ/ก าไล 5 25 30 

(4.72) (8.99) (7.81) 
รวม 106 278 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.96 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 9.43 ซ้ือสร้อยขอ้มือ/ก าไล คิดเป็น
ร้อยละ 4.72 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 1.89 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
61.51 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 23.38 ซ้ือสร้อยขอ้มือ/ก าไล คิดเป็นร้อยละ 8.99 และซ้ือต่าง
หู คิดเป็นร้อยละ 6.12 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตามเพศ 

 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ทองรูปพรรณ 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 39 97 136 
 (36.79) (34.89) (35.42) 
ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั 
 

6 30 36 
(5.66) (10.79) (9.38) 

ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 40 121 161 
 (37.74) (43.53) (41.93) 
ซ้ือเพ่ือการท าก าไร 
 

11 20 31 
(10.38) (7.19) (8.07) 

ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ 10 10 20 
(9.43) (3.60) (5.21) 

รวม 106 278 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี  4.23 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีว ัตถุประสงค์ในการซ้ือ
ทองรูปพรรณไวเ้ป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 
คิดเป็นร้อยละ 36.79 ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 10.38 ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
9.43 และซ้ือใหเ้ป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 5.66 ตามล าดบั 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศหญิงมีว ัต ถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณไว้เป็น
เคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น คิดเป็นร้อยละ 36.79 
ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 10.38 ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 9.43 และซ้ือให้เป็น
ของขวญั คิดเป็นร้อยละ 5.66 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตาม
เพศ 

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซื้อทองรูปพรรณ 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม 38 75 113 
 (35.85) (26.98) (29.43) 
ราคาทองค า 
 

56 132 188 
(52.83) (47.48) (48.96) 

ร้านท่ีน่าเช่ือถือ 8 55 63 
 (7.55) (19.78) (16.41) 
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ 4 16 20 

(3.77) (5.76) (5.21) 
รวม 106 278 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคา
ทองค ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.83 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ 35.85 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 7.55 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/
ของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 3.77 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค ามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 47.48 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 26.98 เลือกซ้ือ
เพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 19.78 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ         
คิดเป็นร้อยละ 5.76 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตามเพศ 

 

โอกาสในการซื้อทองรูปพรรณ 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั 15 58 73 
 (14.15) (20.86) (19.01) 
ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง 
 

43 69 112 
(40.57) (24.82) (29.17) 

เม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนสั 9 50 59 
 (8.49) (17.99) (15.36) 
ไม่เจาะจงโอกาส 39 101 140 

(36.79) (36.33) (36.46) 
รวม 106 278 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายซ้ือทองรูปพรรณเม่ือราคาทองค า
ปรับลดลงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.57 รองลงมาซ้ือโดยไม่เจาะจงโอกาส คิดเป็นร้อยละ 36.79 ซ้ือ
เน่ืองในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 14.15 และซ้ือเม่ือได้รับเงินเดือน หรือ
โบนสั คิดเป็นร้อยละ 8.49 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 36.33 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 24.82 ซ้ือเน่ืองในโอกาสพิเศษ 
เช่น วนัเกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 20.86 และซ้ือเม่ือได้รับเงินเดือน หรือโบนัส คิดเป็นร้อยละ 
17.99  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี จ  าแนกตาม
เพศ 

 

สถานทีซื่้อทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หา้งสรรพสินคา้ 21 36 57 
 (19.81) (12.95) (14.84) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
 

40 48 88 
(37.74) (17.27) (22.92) 

ร้านทองรูปพรรณในตลาด 28 130 158 
 (26.42) (46.76) (41.15) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 17 64 81 

(16.04) (23.02) (21.09) 
รวม 106 278 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี  4.26 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถาม เพศชายซ้ือทองรูปพรรณ ท่ี ร้าน
ทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.74 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาด 
คิดเป็นร้อยละ 26.42 ซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 19.81 และซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกั
อาศยั คิดเป็นร้อยละ 16.04 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาดมากท่ีสุด    
คิดเป็นร้อยละ 46.76 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 23.02 ซ้ือท่ีร้าน
ทองรูปพรรณใกล้ท่ีท างาน  คิดเป็นร้อยละ 17.27 และซ้ือท่ีห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 12.95 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของปริมาณน ้ าหนักทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
จ าแนกตามเพศ 

 

ปริมาณน า้หนักทองรูปพรรณทีซื่อ้ในแต่ละคร้ัง 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่ 1 สลึง 6 19 25 
 (5.66) (6.83) (6.51) 
1 สลึง 
 

6 12 18 
(5.66) (4.32) (4.69) 

2 สลึง 10 90 100 
 (9.43) (32.37) (26.04) 
1 บาท 
 

61 117 178 
(57.55) (42.09) (46.35) 

2 บาท 
 

20 29 49 
(18.87) (10.43) (12.76) 

มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป  3 11 14 
(2.83) (3.96) (3.65) 

รวม 106 278 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ปริมาณน ้ าหนกัของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
ซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ น ้ าหนัก 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.55 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก   2 บาท       
คิดเป็นร้อยละ 18.87 น ้ าหนกั 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 9.43 น ้ าหนกันอ้ยกวา่ 1 สลึง และน ้ าหนกั 1 สลึง 
คิดเป็นร้อยละ 5.66 และน ้าหนกั มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 2.83 ตามล าดบั 
 ปริมาณน ้ าหนักของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงซ้ือในแต่ละคร้ังมาก
ท่ีสุด คือ น ้ าหนัก  1 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.09 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 32.37 
น ้ าหนัก 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 น ้ าหนักน้อยกว่า 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 6.83 น ้ าหนัก 1 สลึง       
คิดเป็นร้อยละ 4.32 และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.96 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ 1 
ปี จ  าแนกตามเพศ 

 

จ านวนคร้ังในการซือ้ทองรูปพรรณโดยเฉลีย่ในรอบ 1 ปี 

เพศ  

ชาย หญิง รวม 
(n = 106) (n = 278) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1-3 คร้ัง 81 205 286 
 (76.42) (73.74) (74.48) 
4-6 คร้ัง 
 

7 44 51 
(6.60) (15.83) (13.28) 

7-9 คร้ัง 18 29 47 

 (16.98) (10.43) (12.24) 
รวม 106 278 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) 
 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายส่วนใหญ่โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี ซ้ือ
ทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 76.42 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.98 
และซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี ซ้ือทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 73.74 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.83 และซ้ือทองรูปพรรณ 
7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.43 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ จ าแนกตามอาย ุ

 

ลกัษณะทองรูปพรรณทีซื่อ้ 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สร้อยคอ 113 74 73 260 
 (68.48) (70.48) (64.04) (67.71) 
แหวน 
 

30 24 21 75 
(18.18) (22.86) (18.42) (19.53) 

ต่างหู 5 2 12 19 
 (3.03) (1.90) (10.53) (4.95) 
สร้อยขอ้มือ/ก าไล 17 5 8 30 

(10.30) (4.76) (7.02) (7.81) 
รวม 165 105 114 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี ซ้ือทองรูปพรรณประเภท
สร้อยคอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.48 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ซ้ือสร้อยข้อมือ/
ก าไล คิดเป็นร้อยละ 10.30 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด         
คิดเป็นร้อยละ 70.48 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 22.86 ซ้ือสร้อยขอ้มือ/ก าไล คิดเป็นร้อยละ 
4.76 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 1.90 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 64.04 ซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 18.42 ซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 10.53 และซ้ือสร้อยขอ้มือ/
ก าไล คิดเป็นร้อยละ 7.02 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตามอาย ุ

 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ทองรูปพรรณ 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 53 44 39 136 
 (32.12) (41.90) (34.21) (35.42) 
ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั 
 

12 11 13 36 
(7.27) (10.48) (11.40) (9.38) 

ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 77 46 38 161 
 (46.67) (43.81) (33.33) (41.93) 
ซ้ือเพ่ือการท าก าไร 
 

17 2 12 31 
(10.30) (1.90) (10.53) (8.07) 

ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ 6 2 12 20 
(3.64) (1.90) (10.53) (5.21) 

รวม 165 105 114 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ทองรูปพรรณไวเ้ป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 
คิดเป็นร้อยละ 32.12 ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 10.30 ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 7.27 
และซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณไวเ้ป็น
เคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.81 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น คิดเป็นร้อยละ 41.90 
ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 10.48 ซ้ือเพื่อการท าก าไร และซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1.90 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเก็บ
ไวเ้ป็นทรัพยสิ์นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.21 รองลงมาซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 11.40 ซ้ือเพื่อการท าก าไร และซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็น    
ร้อยละ 10.53 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตาม
อาย ุ

 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม 53 11 49 113 
 (32.12) (10.48) (42.98) (29.43) 
ราคาทองค า 
 

79 72 37 188 
(47.88) (68.57) (32.46) (48.96) 

ร้านท่ีน่าเช่ือถือ 26 15 22 63 
 (15.76) (14.29) (19.30) (16.41) 
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ 7 7 6 20 

(4.24) (6.67) (5.26) (5.21) 
รวม 165 105 114 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี เลือกซ้ือทองรูปพรรณ

เพราะราคาทองค ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.88 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ี
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 32.12 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 15.76 และเลือกซ้ือเพราะ
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 4.24 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค ามากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 68.57 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 14.29 เลือกซ้ือเพราะ
รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 10.48 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/ของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะรูปแบบและ
ลวดลายท่ีสวยงามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.98 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะราคาทองค า คิดเป็นร้อยละ 
32.46 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 19.30 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/ของ
สมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตามอาย ุ

 

โอกาสในการซื้อทองรูปพรรณ 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั 24 18 31 73 
 (14.55) (17.14) (27.19) (19.01) 
ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง 
 

49 31 32 112 
(29.70) (29.52) (28.07) (29.17) 

เม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนสั 29 14 16 59 
 (17.58) (13.33) (14.04) (15.36) 
ไม่เจาะจงโอกาส 63 42 35 140 

(38.18) (40.00) (30.70) (36.46) 
รวม 165 105 114 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่

เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 
29.70 ซ้ือเม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนัส คิดเป็นร้อยละ 17.58 และซ้ือเน่ืองในโอกาสพิเศษ เช่น วนั
เกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 14.55 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 29.52 ซ้ือเน่ืองในโอกาส
พิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 17.14 และซ้ือเม่ือได้รับเงินเดือน หรือโบนัส คิดเป็น      
ร้อยละ 13.33 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.70 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 28.07 ซ้ือเน่ืองในโอกาส
พิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคัญ คิดเป็นร้อยละ 27.19 และซ้ือเม่ือได้รับเงินเดือน หรือโบนัส คิดเป็น     
ร้อยละ 14.04 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี จ  าแนกตาม
อาย ุ

 

สถานทีซื่้อทองรูปพรรณในระยะ 
เวลา 1 ปี 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หา้งสรรพสินคา้ 19 24 14 57 
 (11.52) (22.86) (12.28) (14.84) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
 

18 24 46 88 
(10.91) (22.86) (40.35) (22.92) 

ร้านทองรูปพรรณในตลาด 71 42 45 158 
 (43.03) (40.00) (39.47) (41.15) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 57 15 9 81 

(34.55) (14.29) (7.89) (21.09) 
รวม 165 105 114 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้าน

ทองรูปพรรณในตลาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.03 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 
คิดเป็นร้อยละ 34.55 ซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 11.52 และซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกล้ท่ี
ท างาน คิดเป็นร้อยละ 10.91 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาดมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาซ้ือท่ีหา้งสรรพสินคา้ และร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน คิดเป็น
ร้อยละ 22.86 และซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 14.29 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณใกล้ท่ี
ท างานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.35 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาด คิดเป็นร้อยละ 39.47 
ซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.28 และซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 
7.89 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของปริมาณน ้ าหนักทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ปริมาณน า้หนักทองรูปพรรณทีซื่อ้ในแต่
ละคร้ัง 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่ 1 สลึง 3 8 14 25 
 (1.82) (7.62) (12.28) (6.51) 
1 สลึง 
 

2 3 13 18 
(1.21) (2.86) (11.40) (4.69) 

2 สลึง 50 34 16 100 
 (30.30) (32.38) (14.04) (26.04) 
1 บาท 
 

85 44 49 178 
(51.52) (41.90) (42.98) (46.35) 

2 บาท 
 19 10 20 49 
 (11.52) (9.52) (17.54) (12.76) 
มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป  6 6 2 14 

(3.64) (5.71) (1.75) (3.65) 
รวม 165 105 114 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ปริมาณน ้ าหนกัของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-

29 ปี ซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ น ้ าหนกั 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.52 รองลงมาซ้ือน ้ าหนกั 2 สลึง 
คิดเป็นร้อยละ 30.30 น ้ าหนัก 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.52 น ้ าหนักมากกว่า 2 บาทข้ึนไป คิดเป็น     
ร้อยละ 3.64 น ้ าหนักน้อยกว่า 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 1.82 และน ้ าหนัก 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 1.21 
ตามล าดบั 
 ปริมาณน ้ าหนักของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี ซ้ือในแต่ละ
คร้ังมากท่ีสุด คือ น ้ าหนัก 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 
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32.38 น ้ าหนัก 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.52 น ้ าหนักน้อยกว่า 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 7.62 น ้ าหนัก
มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 5.71 และน ้าหนกั 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 2.86 ตามล าดบั 
 ปริมาณน ้ าหนกัของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไป ซ้ือในแต่ละ
คร้ังมากท่ีสุด คือ น ้ าหนัก 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.98 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 
17.54 น ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 14.04 น ้ าหนักน้อยกว่า 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 12.28 น ้ าหนัก 1 
สลึง คิดเป็นร้อยละ 11.40 และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ 1 
ปี จ  าแนกตามอาย ุ

 

จ านวนคร้ังในการซือ้ทองรูปพรรณโดย
เฉลีย่ในรอบ 1 ปี 

อายุ  

24-29 ปี 30-39 ปี 40 ปีขึน้ไป รวม 
(n = 165) (n = 105) (n = 114) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1-3 คร้ัง 114 83 89 286 
 (69.09) (79.05) (78.07) (74.48) 
4-6 คร้ัง 
 

27 11 13 51 
(16.36) (10.48) (11.40) (13.28) 

7-9 คร้ัง 24 11 12 47 
 (14.55) (10.48) (10.53) (12.24) 

รวม 165 105 114 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 24-29 ปี โดยเฉล่ียในรอบ  1 ปี ซ้ือ

ทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 69.09 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็น  
ร้อยละ 16.36 และซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.55 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 30-39 ปี โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี ซ้ือทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.05 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง และซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง     
คิดเป็นร้อยละ 10.48 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี ซ้ือทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78.07 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.40 และซ้ือ
ทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.53 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

ลกัษณะทองรูปพรรณทีซื่อ้ 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สร้อยคอ 90 98 72 260 
 (71.43) (60.49) (75.00) (67.71) 
แหวน 
 

24 38 13 75 
(19.05) (23.46) (13.54) (19.53) 

ต่างหู 7 9 3 19 
 (5.56) (5.56) (3.13) (4.95) 
สร้อยขอ้มือ/ก าไล 5 17 8 30 

(3.97) (10.49) (8.33) (7.81) 
รวม 126 162 96 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท ซ้ือ
ทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.43 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 
19.05 ซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 5.56 และซ้ือสร้อยขอ้มือ/ก าไล คิดเป็นร้อยละ 3.97 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณประเภท
สร้อยคอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.49 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 23.46 ซ้ือสร้อยข้อมือ/
ก าไล คิดเป็นร้อยละ 10.49 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน มากกวา่ 30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณประเภท
สร้อยคอมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาซ้ือแหวน คิดเป็นร้อยละ 13.54 ซ้ือสร้อยข้อมือ/
ก าไล คิดเป็นร้อยละ 8.33 และซ้ือต่างหู คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ทองรูปพรรณ 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 59 42 35 136 
 (46.83) (25.93) (36.46) (35.42) 
ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั 
 

9 23 4 36 
(7.14) (14.20) (4.17) (9.38) 

ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 44 67 50 161 
 (34.92) (41.36) (52.08) (41.93) 
ซ้ือเพ่ือการท าก าไร 
 

14 12 5 31 
(11.11) (7.41) (5.21) (8.07) 

ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ 0 18 2 20 
(0.00) (11.11) (2.08) (5.21) 

รวม 126 162 96 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท มี
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.83 รองลงมา
ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 34.92 ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 11.11 และซ้ือไวเ้ป็น
เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ทองรูปพรรณซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.36 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 
คิดเป็นร้อยละ 25.93 ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 14.20 ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 และซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 7.41 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ทองรูปพรรณไวเ้ป็นเคร่ืองประดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.08 รองลงมาซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 



 

47 

คิดเป็นร้อยละ 36.46 ซ้ือเพื่อการท าก าไร คิดเป็นร้อยละ 5.21 ซ้ือให้เป็นของขวญั คิดเป็นร้อยละ 4.17 
และซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 2.08  ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตาม

รายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม 44 43 26 113 
 (34.92) (26.54) (27.08) (29.43) 
ราคาทองค า 
 

57 72 59 188 
(45.24) (44.44) (61.46) (48.96) 

ร้านท่ีน่าเช่ือถือ 18 37 8 63 
 (14.29) (22.84) (8.33) (16.41) 
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ 7 10 3 20 

(5.56) (6.17) (3.13) (5.21) 
รวม 126 162 96 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท 

เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.24 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะ
รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 34.92 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 
14.29 และเลือกซ้ือเพราะส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท เลือกซ้ือทองรูปพรรณ
เพราะราคาทองค ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.44 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ี
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 26.54 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 22.84 และเลือกซ้ือเพราะ
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 6.17 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท เลือกซ้ือทองรูปพรรณ
เพราะราคาทองค ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.46 รองลงมาเลือกซ้ือเพราะรูปแบบและลวดลายท่ี
สวยงาม คิดเป็นร้อยละ 27.08 เลือกซ้ือเพราะร้านท่ีน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และเลือกซ้ือเพราะ
ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของโอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ จ าแนกตามรายไดต่้อ

เดือน 
 

โอกาสในการซื้อทองรูปพรรณ 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั 29 36 8 73 
 (23.02) (22.22) (8.33) (19.01) 
ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง 
 

27 44 41 112 
(21.43) (27.16) (42.71) (29.17) 

เม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนสั 22 25 12 59 
 (17.46) (15.43) (12.50) (15.36) 
ไม่เจาะจงโอกาส 48 57 35 140 

(38.10) (35.19) (36.46) (36.46) 
รวม 126 162 96 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท ซ้ือ

ทองรูปพรรณเม่ือได้รับเงินเดือน หรือโบนัสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.10 รองลงมาซ้ือโดยไม่
เจาะจงโอกาส คิดเป็นร้อยละ 23.02 ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 21.43 และซ้ือเน่ือง
ในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 17.46 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่
เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 



 

49 

27.16 ซ้ือเน่ืองในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 22.22 และซ้ือเม่ือไดรั้บเงินเดือน 
หรือโบนสั คิดเป็นร้อยละ 15.43 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่
เจาะจงโอกาสมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมาซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง คิดเป็นร้อยละ 
27.16 ซ้ือเน่ืองในโอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั คิดเป็นร้อยละ 22.22 และซ้ือเม่ือไดรั้บเงินเดือน 
หรือโบนสั คิดเป็นร้อยละ 15.43 ตามล าดบั 
 
 

ตารางที ่4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี จ  าแนกตาม
รายไดต่้อเดือน 

 

สถานทีซื่้อทองรูปพรรณในระยะ 
เวลา 1 ปี 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หา้งสรรพสินคา้ 15 20 22 57 
 (11.90) (12.35) (22.92) (14.84) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
 

13 46 29 88 
(10.32) (28.40) (30.21) (22.92) 

ร้านทองรูปพรรณในตลาด 64 63 31 158 
 (50.79) (38.89) (32.29) (41.15) 
ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 34 33 14 81 

(26.98) (20.37) (14.58) (21.09) 
รวม 126 162 96 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท ซ้ือ

ทองรูปพรรณท่ีห้างสรรพสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.79 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้
พกัอาศยั คิดเป็นร้อยละ 26.98 ซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน คิดเป็นร้อยละ 11.90 และซ้ือท่ีร้าน
ทองรูปพรรณในตลาด คิดเป็นร้อยละ 10.32 ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001–30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้าน
ทองรูปพรรณในตลาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 28.40 ซ้ือท่ี ร้านทองรูปพรรณใกล้ท่ีพักอาศัย  คิดเป็นร้อยละ 20.37 และซ้ือท่ี
หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.35  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้าน
ทองรูปพรรณในตลาดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.29 รองลงมาซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 30.21 ซ้ือท่ีห้างสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 22.92 และซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกั
อาศยั คิดเป็นร้อยละ 14.58 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของปริมาณน ้ าหนักทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 

จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปริมาณน า้หนักทองรูปพรรณทีซื่อ้ในแต่
ละคร้ัง 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

นอ้ยกวา่ 1 สลึง 9 12 4 25 
 (7.14) (7.41) (4.17) (6.51) 
1 สลึง 
 

6 6 6 18 
(4.76) (3.70) (6.25) (4.69) 

2 สลึง 46 39 15 100 
 (36.51) (24.07) (15.63) (26.04) 
1 บาท 
 

54 79 45 178 
(42.86) (48.77) (46.88) (46.35) 

2 บาท 7 20 22 49 
 (5.56) (12.35) (22.92) (12.76) 
มากกวา่ 2 บาทข้ึนไป  4 6 4 14 

(3.17) (3.70) (4.17) (3.65) 
รวม 126 162 96 384 

 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ปริมาณน ้ าหนักของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
รายไดต่้อเดือน 10,001–20,000 บาท ซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ น ้าหนกันอ้ยกวา่ 1 สลึง คิดเป็นร้อย
ละ 42.86 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 36.51 น ้ าหนัก 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.14 
น ้าหนกั 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 5.56 น ้าหนกั 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 3.17 ตามล าดบั 
 ปริมาณน ้ าหนักของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001–
30,000 บาท ซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.77 รองลงมาซ้ือน ้ าหนัก         2 
สลึง คิดเป็นร้อยละ 24.07 น ้ าหนกั 2 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.35 น ้ าหนกันอ้ยกวา่ 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 
7.41 น ้าหนกั 1 สลึง และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 
 ปริมาณน ้ าหนักของทองรูปพรรณท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 
30,000 บาท ซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ น ้าหนกั 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.88 รองลงมาซ้ือน ้าหนกั 2 
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.92 น ้ าหนัก 2 สลึง คิดเป็นร้อยละ 15.63 น ้ าหนัก 1 สลึง คิดเป็นร้อยละ 6.25 
น ้าหนกันอ้ยกวา่ 1 สลึง และน ้าหนกัมากกวา่ 2 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ    

1 ปี จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

จ านวนคร้ังในการซือ้ทองรูปพรรณโดย
เฉลีย่ในรอบ 1 ปี 

รายได้ต่อเดอืน  

10,001–20,000 
บาท 

20,001–
30,000 บาท 

มากกว่า 
30,000 บาท 

รวม 

(n = 126) (n = 162) (n = 96) (n = 384) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1-3 คร้ัง 96 132 58 286 
 (76.19) (81.48) (60.42) (74.48) 
4-6 คร้ัง 
 

10 23 18 51 
(7.94) (14.20) (18.75) (13.28) 

7-9 คร้ัง 20 7 20 47 
 (15.87) (4.32) (20.83) (12.24) 

รวม 126 162 96 384 
 (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 



 

52 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 บาท 
ส่วนใหญ่โดยเฉล่ียในรอบ  1 ปี  ซ้ือทองรูปพรรณ  1-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 76.19 รองลงมาซ้ือ
ทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 15.87 และซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.94 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท ส่วนใหญ่โดยเฉล่ียในรอบ 
1 ปี ซ้ือทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 81.48 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็น      
ร้อยละ 14.20 และซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 4.32 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือน มากกว่า 30,000 บาท โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี ซ้ือ
ทองรูปพรรณ 1-3 คร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.42 รองลงมาซ้ือทองรูปพรรณ 7-9 คร้ัง คิดเป็น  
ร้อยละ 20.83 และซ้ือทองรูปพรรณ 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดบั 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ทฤษฎีท่ีใช้
ในการศึกษาคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค  (Consumer Behavior Theory 6W’s1H) โดยใช้
แนวทางการศึกษา 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ย Who (ใครคือ
กลุ่มเป้าหมาย) What (ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร) Why (ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ) Who (ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือ) When (ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด) Where (ผู ้บริโภคซ้ือท่ีไหน) และ  How (ผู ้บริโภคซ้ือ
อย่างไร) และใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4P’s) เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาด ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ
ไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที ่5.1 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H 

  
ค าถาม 6Ws และ 1H ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the market?) 

เพศ หญิง 72.40 
อาย ุ 24-29 ปี 42.97 
สถานภาพ สมรส 53.39 
อาชีพ พนกังานบริษทั 41.15 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001–30,000 บาท 42.19 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 50.00 
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 ผลจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-29 ปี มี
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  
 
 ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 

 
ตารางที ่5.2 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวทาง 6Ws และ 1H 

 
ค าถาม 6Ws และ 1H พฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the market buy?) 

ลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ สร้อยคอ 67.71 
   

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
(Why does the market buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณ ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 41.93 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ราคาทองค า 48.96 

4. ใครมีส่วนร่วมในการ 
ตดัสินใจซ้ือ 
(Who is involved in buying?) 

บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

สามี/ภรรยา 38.80 

   
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the market buy?) 

โอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ ไม่เจาะจงโอกาส 36.46 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the market buy?) 

สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณ ร้านทองรูปพรรณในตลาด 41.15 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the market buy?) 

น ้าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแตล่ะคร้ัง 1 บาท 46.35 
จ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณโดย
เฉล่ียในรอบ 1 ปี 

1-3 คร้ัง 74.48 

วธีิการช าระเงิน จ่ายดว้ยเงินสด 94.79 

 
 ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ
มากท่ีสุด โดยปริมาณน ้ าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ 1 บาท มีวตัถุประสงคใ์น
การซ้ือทองรูปพรรณไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด คือ 
ราคาทองค า บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด คือ สามี/ภรรยา โอกาสใน
การซ้ือทองรูปพรรณ คือ ไม่เจาะจงโอกาส ส่วนสถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 1 ปี พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาดภายในระยะเวลา 1 ปี 
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ส าหรับความถ่ีในการซ้ือทองรูปพรรณโดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี มากท่ีสุด คือ 1-3 คร้ัง และส่วนใหญ่
ช าระดว้ยเงินสด 
 
 ส่วนที ่3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร 
 
ตารางที ่5.3 แสดงขอ้มูลปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดั

สมุทรสาคร 

 
ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่ระดบัความส าคญัสูงสุด ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ร้านทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ 4.71 มากท่ีสุด 
ดา้นราคา ขายต่อไดง่้าย และไดร้าคาดี 4.45 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีการรักษาความปลอดภยัของร้านทองอยา่งดี 4.54 มากท่ีสุด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 4.59 มากท่ีสุด 

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
ผลจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั

สูงสุดเป็นอนัดบัแรก สามารถสรุปได้ดงัน้ีคือ ด้านผลิตภณัฑ์ ได้แก่ เร่ืองร้านทองรูปพรรณมีความ
น่าเช่ือถือ ดา้นราคา ไดแ้ก่ เร่ืองขายต่อไดง่้าย และไดร้าคาดี ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เร่ืองมี
การรักษาความปลอดภัยของร้านทองอย่างดี และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ เร่ืองมีผูข้าย
ใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ 

แต่เม่ือพิจารณาถึงค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 10 อนัดบัแรก แสดงผลดงัตารางท่ี 5.4 
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ตารางที ่5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ        
10 อนัดบัแรก 

 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

ร้านทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.71  
(มากท่ีสุด) 

1 

ทองรูปพรรณมีน ้ าหนกัเตม็ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.69 
(มากท่ีสุด) 

2 

มีการรับประกนัคุณภาพของทองรูปพรรณ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.65 
(มากท่ีสุด) 

3 

ทองรูปพรรณมีเปอร์เซ็นสูง เช่น 99.9% ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.61 
(มากท่ีสุด) 

4 

ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  4.59 
(มากท่ีสุด) 

5 

ผูข้ายมีความรู้ใหข้อ้มูลสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.55 
(มากท่ีสุด) 

6 

มีการรักษาความปลอดภยัของร้านทองอยา่งดี ดา้นการจดัจ าหน่าย 4.54 
(มากท่ีสุด) 

7 

ความสวยงามของลวดลายทองรูปพรรณ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.45 
(มาก) 

8 

ขายต่อไดง่้าย และไดร้าคาดี ดา้นราคา 4.45 
(มาก) 

8 

ร้านมีประเภท ชนิด ขนาดของทองรูปพรรณให้
เลือกครบตามความตอ้งการ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.43 
(มาก) 

10 

หมายเหตุการแปลผล: ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด 10 อันดับแรก  ส่วนใหญ่เป็นปัจจยัหลักด้าน

ผลิตภณัฑ์ (มี 6 ขอ้ยอ่ย) ล าดบัต่อมาเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (มี 2 ขอ้ยอ่ย) ส่วนปัจจยัดา้น
ราคา และปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (มี 1 ขอ้ยอ่ย)   

 
 



 

57 

 ส่วนที ่4 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จ าแนก
ตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

4.1 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามเพศ  
 
ตารางที ่5.5 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

พฤตกิรรมการซื้อทองรูปพรรณ 

เพศ  

ชาย  (n = 106) หญิง (n = 278) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
(ร้อยละ) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
 (ร้อยละ) 

ลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ สร้อยคอ สร้อยคอ 
(83.96) (61.51) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 
(37.74) (43.53) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ราคาทองค า ราคาทองค า 
(52.83) (47.48) 

โอกาสในการซ้ือทองรูปพรรณ ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง ไม่เจาะจงโอกาส 
(40.57) (36.33) 

สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน ร้านทองรูปพรรณในตลาด 
(37.74) (46.76) 

ปริมาณน ้ าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือ
ในแต่ละคร้ัง 

1 บาท 1 บาท 
(57.55) (42.09) 

จ านวนคร้ังในการซ้ือทองรูปพรรณ
โดยเฉล่ียในรอบ 1 ปี 

1-3 คร้ัง 1-3 คร้ัง 
(76.42) (73.74) 
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4.2 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวดัสมุทรสาคร จ าแนกตามอายุ  
 
ตารางที ่5.6 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

พฤตกิรรมการซื้อ
ทองรูปพรรณ 

อายุ 

24-29 ปี (n = 165) 30-39 ปี (n = 105) 40 ปีขึน้ไป (n = 114) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
(ร้อยละ) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
 (ร้อยละ) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
 (ร้อยละ) 

ลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ สร้อยคอ สร้อยคอ สร้อยคอ 
(68.48) (70.48) (64.04) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 
(46.67) (43.81) (34.21) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ราคาทองค า ราคาทองค า รูปแบบและลวดลายท่ี
สวยงาม 

(47.88) (68.57) (42.98) 
โอกาสในการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ไม่เจาะจงโอกาส ไม่เจาะจงโอกาส ไม่เจาะจงโอกาส 
(38.18) (40.00) (30.70) 

สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้านทองรูปพรรณใน
ตลาด 

ร้านทองรูปพรรณใน
ตลาด 

ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้
ท างาน 

(43.03) (40.00) (40.35) 
ปริมาณน ้ าหนกั
ทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละ
คร้ัง 

1 บาท 1 บาท 1 บาท 

(51.52) (41.90) (42.98) 
จ านวนคร้ังในการซ้ือ
ทองรูปพรรณโดยเฉล่ียใน
รอบ 1 ปี 

1-3 คร้ัง 1-3 คร้ัง 1-3 คร้ัง 

(69.09) (79.05) (78.07) 
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4.3 พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาคร จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน  
 
ตารางที ่5.7 แสดงขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

พฤตกิรรมการซื้อ
ทองรูปพรรณ 

รายได้ต่อเดอืน 

10,001–20,000 บาท 20,001–30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท 
(n = 126) (n = 162) (n = 96) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
(ร้อยละ) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
 (ร้อยละ) 

พฤตกิรรมอนัดบัแรก 
 (ร้อยละ) 

ลกัษณะทองรูปพรรณท่ีซ้ือ สร้อยคอ สร้อยคอ สร้อยคอ 
(71.43) (60.49) (75.00) 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั 
(46.83) (41.36) (52.08) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ราคาทองค า ราคาทองค า ราคาทองค า 
(45.24) (44.44) (61.46) 

โอกาสในการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 

ไม่เจาะจงโอกาส ไม่เจาะจงโอกาส ซ้ือเม่ือราคาทองค า  
ปรับลดลง 

(38.10) (35.19) (42.71) 
สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณใน
ระยะเวลา 1 ปี 

ร้านทองรูปพรรณใน
ตลาด 

ร้านทองรูปพรรณใน
ตลาด 

ร้านทองรูปพรรณใน
ตลาด 

(50.79) (38.89) (32.29) 
ปริมาณน ้ าหนกั
ทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละ
คร้ัง 

1 บาท 1 บาท 1 บาท 

(42.86) (48.77) (46.88) 
จ านวนคร้ังในการซ้ือ
ทองรูปพรรณโดยเฉล่ียใน
รอบ 1 ปี 

1-3 คร้ัง 1-3 คร้ัง 1-3 คร้ัง 

(76.19) (81.48) (60.42) 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดั
สมุทรสาคร  ซ่ึงประกอบด้วย 6Ws และ 1H  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who)  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What) ท  าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Who) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด(When)  
ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน(Where)  และผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร(How) รวมทั้ งปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณซ่ึงน าส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) อนัไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์    ดา้นราคา ดา้น 
การจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคจากแนวทาง 6Ws และ 1H 
 1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) 
 จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-29 ปี มี
สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั มีรายไดต่้อเดือน 20,001–30,000 บาท มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณในอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดัเชียงราย พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากท่ีสุด มีอายุ 26-35 ปี มีสถานภาพสมรส และมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของศุลิญญา กาญจนภัทร (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทต่อเดือน การศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 
และมีอาชีพคา้ขาย 
 2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What does the market buy?) 
 จากผลการศึกษา  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณประเภท
สร้อยคอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยพร ศิริรักษ์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ ประเภทของทองรูปพรรณ
ท่ีนิยมซ้ือบ่อยท่ีสุด คือ สร้อยคอ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุลิญญา กาญจนภัทร (2551) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประเภทของทองรูปพรรณท่ีซ้ือคือสร้อยคอ อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาของซ่อนกลิ่น สมอ 
(2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของลูกคา้กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต พบว่า ลูกค้าท่ีซ้ือทองรูปพรรณเลือกซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบของสร้อยคอมากท่ีสุด 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของช่อทพิย์ มานะจิตต์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการ
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ซ้ือทองรูปพรรณของประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ประเภทของทองรูปพรรณท่ีนิยม
คือ สร้อยคอ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐิติมา พรนาวากุล (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอเมือง 
สมุทรสาคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามนิยมซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ และยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค า
รูปพรรณในอ าเภอเวยีงป่าเป้าจงัหวดัเชียงราย พบวา่ ชนิดของทองค าท่ีซ้ือคือสร้อยคอ 
  3. ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why does the market buy?) 

  จากผลการศึกษา  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ทองรูปพรรณไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด คือ ราคา
ทองค า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของช่อทพิย์ มานะจิตต์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือ
ทองรูปพรรณของประชาชนในจงัหวดันครศรีธรรมราช  พบว่า ผูซ้ื้อทองรูปพรรณส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อใช้เป็นเคร่ืองประดบั อีกทั้งยงัสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของศุลิญญา กาญจนภัทร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในเขต
ลาดกระบงักรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเป็นเคร่ืองประดบัและ
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการ
ซ้ือทองค ารูปพรรณในอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดัเชียงราย พบว่า วตัถุประสงค์ของการซ้ือทองค า
รูปพรรณคือ ซ้ือเพื่อน ามาเป็นเคร่ืองประดบั นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสัญญา พิบูล
อาลักษณ์ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู ้บริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือ
ทองรูปพรรณ พบว่า ว ัตถุประสงค์ในการเลือกซ้ือส่วนใหญ่คือซ้ือทองรูปพรรณเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองประดบั   

4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who is involved in buying?) 
 จากผลการศึกษา พบว่า บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณมากท่ีสุด 
คือ สามี/ภรรยา ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพร ศิริรักษ์ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบวา่ บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ ร้านคา้ทองรูปพรรณคือตวัเอง ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของซ่อนกลิ่น สมอ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของ
ลูกคา้กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต พบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณคือ ตนเอง และไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบว่า ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วน
ใหญ่ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณดว้ยตวัเอง  



 

62 

 
5. ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the market buy?) 

 จากผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจง
โอกาส ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของศุลิญญา กาญจนภัทร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการ
ซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานคร พบวา่ โอกาสในการซ้ือส่วนใหญ่
แลว้ไม่แน่นอน อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณในอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดัเชียงราย พบว่า ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่จะซ้ือทองค าไม่แน่นอน และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) 
ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบว่า 
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณโดยไม่เจาะจงโอกาสในการซ้ือ   
 6. ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน (Where does the market buy?) 
 จากผลการศึกษา พบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
ทองรูปพรรณท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของซ่อนกลิ่น สมอ 
(2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของลูกคา้กรณีศึกษาจงัหวดั
ภูเก็ต พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณในร้านคา้ท่ีตั้งอยู่ตามศูนยก์ารคา้ แต่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค า
รูปพรรณในอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดัเชียงราย พบวา่ แหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือทองค ามากท่ีสุดคือ อยู่ใกล้
ตลาด 
 7. ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the market buy?) 
 จากผลการศึกษา พบวา่ ในรอบ 1 ปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือ
ทองรูปพรรณโดยเฉล่ีย 1-3 คร้ัง โดยปริมาณน ้าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือในแต่ละคร้ังมากท่ีสุด คือ    1 
บาท และส่วนใหญ่ช าระดว้ยเงินสดในการซ้ือทองรูปพรรณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ      ช่อ
ทิพย์ มานะจิตต์ (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของประชาชนในจงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบว่า ผูซ้ื้อทองรูปพรรณส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณน ้ าหนักรวม 1 บาท และมี
ความถ่ีในการซ้ือ 1 คร้ังต่อปี อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ี
ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบว่า 
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณน ้ าหนกัประมาณ 1 บาท ช าระดว้ยเงิน
สด เฉล่ียใน 1 ปี จะซ้ือประมาณ 1-2 คร้ัง และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปิยพร ศิริรักษ์ (2551) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชว้ธีิการช าระเงินโดยจ่ายดว้ยเงินสด 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

 ด้านผลติภัณฑ์  
จากผลการศึกษา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ี

มีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองร้านทองรูปพรรณ
มีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณ ในอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์เป็นล าดบัแรกได้แก่ ช่ือเสียงของร้านขายทอง มีความ
น่าเช่ือถือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์เป็นอนัดบัแรก คือ เป็นร้านท่ีมีความน่าเช่ือถือ แต่ไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของฐิติมา พรนาวากุล (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีบริการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์และ
น ้าหนกัทองรูปพรรณ  

ด้านราคา  
จากผลการศึกษา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผล

ต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองขายต่อไดง่้าย และได้
ราคาดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาเป็นอนัดบัแรก คือ มีการรับประกนัการซ้ือคืนทองรูปพรรณในราคายุติธรรม 

แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฐิติมา พรนาวากุล (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการร้านคา้ทองรูปพรรณในอ าเภอเมือง สมุทรสาคร พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคาเป็นล าดบัแรก ได้แก่ มีป้ายแสดงราคาซ้ือ-ขาย
ทองรูปพรรณ ทองค าแท่งประจ าวนัท่ีชดัเจน และไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร 
(2555) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณ ในอ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นราคาเป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ สามารถต่อรอง
ราคาได ้ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  



 

64 

จากผลการศึกษา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองมีการ
รักษาความปลอดภยัของร้านทองอย่างดี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐิติมา พรนาวากุล 
(2551) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านค้า
ทองรูปพรรณในอ าเภอเมือง สมุทรสาคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้น
การจดัจ าหน่ายเป็นล าดับแรก ได้แก่ มีสถานท่ีตั้ งอยู่ในย่านชุมชนท่ีไป-มาสะดวก อีกทั้ งยงัไม่
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายเป็นอนัดบัแรก คือ มีสถานท่ีตั้งอยูใ่นยา่นชุมชน และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณ ในอ าเภอ
เวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจยัย่อยด้านการจัด
จ าหน่ายเป็นล าดบัแรกไดแ้ก่ ท่ีตั้งของร้านคา้มีความสะดวกในการเดินทาง   

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
จากผลการศึกษา พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม

การตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณในจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ เร่ืองผูข้าย
ให้บริการด้วยความสุภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของฐิติมา พรนาวากุล (2551) ท่ีได้ศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการร้านคา้ทองรูปพรรณในอ าเภอ
เมือง สมุทรสาคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด
เป็นล าดบัแรก ไดแ้ก่ มีพนกังานขายท่ีมนุษยสัมพนัธ์ สุภาพในการให้ค  าแนะน า แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของสัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนต่อการซ้ือทองรูปพรรณ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นอนัดับแรก คือ พนักงานขายมีความรู้เก่ียวกับสินค้า และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของรัถยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือทองค ารูปพรรณ ใน
อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาดเป็นล าดบัแรกไดแ้ก่ มีส่วนลดพิเศษ  

 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร มี
ขอ้คน้พบดงัน้ี 
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 1. ผู ้บริโภคซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด มีวตัถุประสงค์ในการซ้ือ
ทองรูปพรรณเพื่อเป็นเคร่ืองประดบั เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ และรายได ้พบว่า ผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุก
ช่วงอายุ และทุกรายได ้ซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกช่วงอาย ุ
และเกือบทุกรายได ้มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเป็นเคร่ืองประดบั ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายได ้10,001–20,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น 
 2. ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค า โดยซ้ือทองรูปพรรณ 
น ้าหนกั 1 บาท มากท่ีสุด และช าระเงินดว้ยเงินสด ส่วนสถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณ พบวา่ ผูบ้ริโภค ส่วน
ใหญ่จะซ้ือทองรูปพรรณจากร้านทองรูปพรรณในตลาด เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ และรายได ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคทุกเพศ เกือบทุกช่วงอายุ และทุกรายได ้ส่วนใหญ่เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาทองค า 
ยกเวน้ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไป เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะรูปแบบและลวดลาย นอกจากน้ี
ผูบ้ริโภคทุกเพศ ทุกช่วงอายุ และทุกรายได ้ส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณ น ้ าหนกั 1 บาท มากท่ีสุด ส่วน
สถานท่ีซ้ือทองรูปพรรณ พบวา่ ผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 24-39 ปี และมีรายไดทุ้กรายได ้ส่วนใหญ่จะ
ซ้ือทองรูปพรรณจากร้านทองรูปพรรณในตลาด ส่วนผูบ้ริโภคเพศชาย อายุ 40 ปีข้ึนไป ส่วนใหญ่จะ
ซ้ือทองรูปพรรณจากร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน  

3. ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ได้แก่  เร่ืองร้าน
ทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ รองลงมาคือ เร่ืองทองรูปพรรณมีน ้ าหนกัเต็ม เร่ืองมีการรับประกนั
คุณภาพของทองรูปพรรณ เร่ืองทองรูปพรรณมีเปอร์เซ็นสูง เช่น 99.9% เร่ืองความสวยงามของ
ลวดลายทองรูปพรรณ และเร่ืองร้านมีประเภท ชนิด ขนาดของทองรูปพรรณให้เลือกครบตามความ
ตอ้งการ ตามล าดบั 

4. ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ไดแ้ก่  เร่ืองขายต่อไดง่้าย 
และไดร้าคาดี เร่ืองราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) มีความเหมาะสม เร่ืองสามารถต่อรองราคาได ้และเร่ืองมี
ป้ายแสดงราคาของทองรูปพรรณอยา่งชดัเจน 

5. ปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ไดแ้ก่  เร่ืองมี
การรักษาความปลอดภยัของร้านทองอยา่งดี และเร่ืองร้านทองมีป้ายช่ือร้านหรือสัญลกัษณ์ขนาดใหญ่
สามารถสังเกตไดง่้าย 

6. ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ไดแ้ก่  
เร่ืองผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ และเร่ืองผูข้ายมีความรู้ใหข้อ้มูลสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้น 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร ท า
ให้ทราบถึงพฤติกรรมในการซ้ือทองรูปพรรณ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือทองรูปพรรณนั้น  ปัจจยัท่ีมี
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ผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณในระดบัมากท่ีสุดและระดบัมากนั้นประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
เช่น ร้านทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ  ทองรูปพรรณมีน ้ าหนกัเต็ม  มีการรับประกนัคุณภาพของ
ทองรูปพรรณ  ทองรูปพรรณมีเปอร์เซ็นตสู์ง  เช่น 99.9%   ความสวยงามของลวดลายทองรูปพรรณ  
และร้านมีประเภท  ชนิด  ขนาดของทองรูปพรรณให้เลือกครบตามความตอ้งการ    ดา้นราคาเช่น ขาย
ต่อไดง่้ายและไดร้าคาดี  ดา้นการจดัจ าหน่าย เช่น  มีการรักษาความปลอดภยัของร้านทองอยา่งดี  และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด เช่น ผูข้ายให้บริการดว้ยความสุภาพ  และผูข้ายมีความรู้ให้ขอ้มูลสินคา้ได้
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  ผูศึ้กษามีข้อข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและเป็นแนวทางส าหรับ
ผูป้ระกอบการหรือผูท่ี้สนใจในการด าเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ด้านผลติภัณฑ์ 

 ผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรเน้นคุณภาพของทองรูปพรรณท่ีน ามาจ าหน่าย
ตอ้งมีคุณภาพ โดยร้านคา้ทองรูปพรรณตอ้งมีการตรวจสอบแหล่งท่ีซ้ือทองรูปพรรณจากผูผ้ลิตว่า
ไดรั้บใบอนุญาตในการขายทองรูปพรรณท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดจากสมาคม
ค้าทองค าแห่งประเทศไทย และรับประกันการซ้ือคืนทองรูปพรรณ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผูบ้ริโภค และเป็นการรักษาช่ือเสียงของร้านให้มีความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการร้าน
ทองรูปพรรณควรออกใบรับประกันเน้ือทองและน ้ าหนักทองรูปพรรณท่ีขายทุกช้ิน และควรขาย
ทองรูปพรรณท่ีมีรูปแบบ และลวดลายให้เลือกหลากหลาย หรือมีบริการรับสั่งท าลวดลาย หรือแบบ
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือทองรูปพรรณเพื่อเป็นเคร่ืองประดบั  
 และปัจจัยย่อยดังกล่าวย ังมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณ อีกด้วย นอกจากนั้ นทาง
ผูป้ระกอบการร้านทองรูปพรรณควรจะบริหารสต๊อกสินคา้ท่ีมีอยู่ในร้านโดยเน้นทองรูปพรรณท่ีมี
น ้าหนกั 1 บาท และเป็นประเภทสร้อยคอ เน่ืองจากผูบ้ริโภคซ้ือทองรูปพรรณน ้าหนกั 1 บาท และเป็น
ประเภทสร้อยคอมากท่ีสุด 

ด้านราคา 
ผูป้ระกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรมีการรับประกนัราคาในการรับซ้ือคืนท่ีสูงดว้ย 

เพื่อให้ผู ้บ ริโภคในการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณได้ง่ายข้ึน เน่ืองจากผู ้บ ริโภคตัดสินใจซ้ือ
ทองรูปพรรณ เพราะสามารถขายต่อได้ง่าย และได้ราคาดี อีกทั้ งทางผู ้ประกอบการร้านค้า
ทองรูปพรรณควรติดต่อผูผ้ลิตทองรูปพรรณหลายๆ ราย เพื่อจะไดท้องรูปพรรณท่ีมีความเหมาะสม
กบัราคาของค่าก าเหน็จ และทางผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรมีการลดค่าก าเหน็จให้ลูกคา้
แทนการต่อรองราคาเพราะไม่สามารถลดราคาทองค าได้ เพราะผู ้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือ
ทองรูปพรรณเน่ืองจากราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) มีความเหมาะสม และสามารถต่อรองราคาได ้ 
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นอกจากน้ีทางผู ้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรติดป้ายแสดงราคาของ
ทองรูปพรรณไม่วา่จะเป็นสร้อยคอ แหวน ตุม้หู หรือสร้อยขอ้มือ ไวอ้ยา่งชดัเจน เพื่อให้ผูบ้ริโภคใน
การตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะมีป้าย
แสดงราคาของทองรูปพรรณอยา่งชดัเจน  

ด้านการจัดจ าหน่าย  
 ผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรมีการรักษาความปลอดภยัท่ีดี เช่น จา้งพนกังาน
รักษาความปลอดภยัดูแลรักษาความปลอดภยัตลอดตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิด หรือประสานงานกบั
สถานีต ารวจเพื่อมีส่วนร่วมในการตรวจตรารักษาความปลอดภยั  เพื่อป้องกนัการเกิดอาชญากรรม 
และควรติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดให้ภายในร้าน และนอกร้าน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรม 
และสร้างความมั่นใจในการท่ีจะเข้ามาใช้บริการของลูกค้าว่าจะไม่มีปัญหา เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ตัดสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะมีการรักษาความปลอดภัยของร้านทองอย่างดี และทาง
ผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรติดตั้งป้ายแสดงช่ือร้านให้มีขนาดใหญ่ มองเห็นไดช้ดัเจน อีก
ทั้งมีการตกแต่งร้านหรือมีการทาสีให้มีความโดดเด่น เพื่อให้ลูกคา้ท่ีจะมาใช้บริการเห็นได้ชัดเจน 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะร้านทองมีป้ายช่ือร้านหรือสัญลกัษณ์ขนาด
ใหญ่สามารถสังเกตไดง่้ายมากท่ีสุด นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรเลือกท่ีตั้ง
ของร้านคา้อยูใ่นแหล่งชุมชน โดยเฉพาะในตลาด เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะซ้ือทองรูปพรรณจาก
ร้านทองรูปพรรณในตลาด  

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ผูป้ระกอบการร้านคา้ทองรูปพรรณควรเร่ิมตั้งแต่กระบวนสรรหา และคดัเลือกพนกังาน
ท่ีมีใจรักในงานดา้นการบริการ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ มีความเคารพและให้บริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ให้บริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว รวมถึงการส่งมอบการดูแลเอาใจ
ใส่ในทุกกระบวนการให้บริการตั้งแต่ลูกคา้เขา้ร้านและออกจากร้าน และควรให้พนกังานทุกคนแต่ง
กายให้สุภาพ เรียบร้อย มีมนุษย์สัมพนัธ์และอธัยาศยัท่ีดี พูดจาสุภาพเรียบร้อย และให้การตอ้นรับ
ลูกคา้อยา่งอบอุ่นเม่ือเขา้มาใชบ้ริการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณเน่ืองจากผูข้าย
ให้บริการด้วยความสุภาพมากท่ีสุด นอกจากน้ีทางผูป้ระกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรท าการ
ฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบติัแก่พนกังานใหมี้ทกัษะในการส่ือสารท่ีดี พูดจาชดัถอ้ยชดัค า มีไหวพริบ 
สามารถแนะน า ให้ความรู้ ตอบปัญหาเก่ียวกับการซ้ือทองรูปพรรณได้เป็นอย่างดี สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญในการให้บริการมากข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ตดัสินใจเลือกซ้ือทองรูปพรรณเน่ืองจากผูข้ายมีความรู้ใหข้อ้มูลสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียดถ่ีถว้นเช่นกนั 
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แบบสอบถาม 
 

  แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(ส าหรับผูบ้ริหารรุ่นใหม่)คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ
ทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ
ทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร 
  อน่ึง การศึกษาในคร้ังน้ีมิไดเ้ป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง และขอ้มูลท่ี
ท่านไดต้อบลงในแบบสอบถามฉบบัน้ีจะถูกน าเสนอในภาพรวมในเชิงวชิาการเท่านั้น ผูศึ้กษาหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี และขอขอบคุณทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

นางสาวอจัฉรา  ยมจนัทร์ 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องหน้าข้อความทีต่รงกบัท่านมากทีสุ่ด 
 
ส่วนที ่1แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ (Who) 
 1.(   )ชาย                2.(   )หญิง 
2. อาย ุ(Who) 
 1.(   )24-29 ปี                2.(   )30-39 ปี             3.(   )40-49 ปี 

 4.(   )50-59ปี                5.(   ) 60ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ (Who) 
 1.(   )โสด                2.(   )สมรส             3.(   )หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่
4. อาชีพ (Who) 
 1.(   )ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ             2.(   )พนกังานบริษทั 
 3.(   )รับจา้งทัว่ไป              4.(   )ธุรกิจส่วนตวั 
 5. (   )อาชีพอิสระ                                                       6.(   )อ่ืนๆโปรดระบุ...................... 
 
 
 
 



 

72 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Who) 
 1.(   )นอ้ยกวา่หรือไม่เกิน10,000 บาท    2.(   )10,001 – 20,000บาท 
 3.(   )20,001-30,000 บาท     4.(   )30,001- 40,000บาท  
 5.(   )มากกวา่ 40,000 บาท 
6. ระดบัการศึกษาสูงสุด (Who) 
 1.(   )ประถมศึกษา    2.(   )มธัยมศึกษาตอนตน้  
 3.(   )มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.   4.(   )ปวส.หรือเทียบเท่า  
 5.(   )ปริญญาตรี     6.(   )สูงกวา่ปริญญาตรี 
7. ภูมิล าเนาในจงัหวดัสมุทรสาคร (อ าเภอ) 
 1.(   )อ าเภอเมืองสมุทรสาคร    2.(   )อ าเภอกระทุ่มแบน    3.(   )อ าเภอบา้นแพว้ 
 
ส่วนที ่2   แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณในจังหวดัสมุทรสาคร 
1. ท่านนิยมซ้ือทองรูปพรรณในลกัษณะใดมากท่ีสุด (What) 
 1.(   )สร้อยคอ   2.(   )แหวน 
 3.(   )ต่างหู   4.(   )สร้อยขอ้มือ/ก าไล   
2. วตัถุประสงคข์องท่านในการซ้ือทองรูปพรรณ (Why1) 
 1.(   )ซ้ือเก็บไวเ้ป็นทรัพยสิ์น  2.(   )ซ้ือใหเ้ป็นของขวญั 
 3.(   )ซ้ือไวเ้ป็นเคร่ืองประดบั  4.(   )ซ้ือเพื่อการท าก าไร 
 5.(   )ซ้ือไวป้ระกอบพิธีต่างๆ    
3. ปัจจยัใดมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณของท่านมากท่ีสุด (Why2) 
 1.(   )รูปแบบและลวดลายท่ีสวยงาม 2.(   )ราคาทองค า 
 3.(   )ร้านท่ีน่าเช่ือถือ  4.(   )ส่วนลดเป็นพิเศษ/ของสมนาคุณ 
4. นอกจากตวัท่านเองใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของท่านมากท่ีสุด (Whom) 
 1.(   )เพื่อน                                                 2.(   )พอ่แม่  
 3.(   )ญาติพี่นอ้ง                                        4.(   )สามี/ภรรยา  
 5.(   )บุตร      
5. โอกาสใดท่ีท่านซ้ือทองรูปพรรณ (When) 
 1.(   )โอกาสพิเศษ เช่น วนัเกิด วนัส าคญั  2.(   )ซ้ือเม่ือราคาทองค าปรับลดลง 
 3.(   )เม่ือไดรั้บเงินเดือน หรือโบนสั  4.(   ) ไม่เจาะจงโอกาส 
 5.(   )อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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6. ภายในระยะเวลา 1 ปีส่วนใหญ่ท่านซ้ือทองรูปพรรณสถานท่ีใดบ่อยท่ีสุด (Where) 
 1.(   )  หา้งสรรพสินคา้  2.(   )  ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้ท างาน 
 3.(   )  ร้านทองรูปพรรณในตลาด 4.(   )  ร้านทองรูปพรรณใกลท่ี้พกัอาศยั 
 5.(   )  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
7. ส่วนใหญ่ท่านซ้ือทองรูปพรรณท่ีน ้าหนกัต่อช้ินเท่าใด (How) 
 1.(   )  นอ้ยกวา่ 1 สลึง  2.(   ) 1 สลึง 
 3.(   )  2 สลึง   4.(   ) 1 บาท 
 5.(   )  2 บาท   6.(   )มากกวา่2บาทข้ึนไปโปรดระบุ....... 
8. โดยเฉล่ียในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาท่านซ้ือทองรูปพรรณจ านวนก่ีคร้ัง (How2) 
 1.(   ) 1-3 คร้ัง   2.(   ) 4-6 คร้ัง 
 3.(   ) 7-9 คร้ัง   4.(   )10-12 คร้ัง 
 5.(   ) มากกวา่ 12 คร้ังข้ึนไปโปรดระบุ................. 
9. วธีิการช าระเงินในการซ้ือทองรูปพรรณของท่าน 
 1.(   )จ่ายดว้ยเงินสด  2.(   )จ่ายดว้ยบตัรเครดิต 
 3.(   )เช็คเงินสด   4.(   ) ผอ่นช าระเป็นงวดๆ 
 5.(   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 
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ส่วนที ่3แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 
ค าช้ีแจง ท่านคิดวา่ปัจจยัดงัต่อไปน้ี มีความส าคญัต่อการซ้ือทองรูปพรรณของท่านมากนอ้ยเพียงใด 
โดยกรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกบัคามคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
ส าคญัมาก
ท่ีสุด 

ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
นอ้ย 

ส าคญันอ้ย
มาก 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)       

1.ความสวยงามของลวดลายทองรูปพรรณ      
2.ทองรูปพรรณมีรูปแบบดีไซน์ท่ีทนัสมยั      
3.ทองรูปพรรณมีเปอร์เซ็นสูง เช่น 99.9%      
4.ทองรูปพรรณมีน ้าหนกัเตม็      
5. ร้านมีประเภท ชนิด ขนาดของ
ทองรูปพรรณใหเ้ลือกครบตามความตอ้งการ 

     

6.มีการรับประกนัคุณภาพของทองรูปพรรณ      
7.ร้านทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ      
8. มีบรรจุภณัฑส์ าหรับใส่ทองรูปพรรณท่ี
สวยงาม 

     

ปัจจยัดา้นราคา (Price)      
1. มีป้ายแสดงราคาของทองรูปพรรณอยา่ง
ชดัเจน 

     

2. สามารถต่อรองราคาได ้      
3. ราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) มีความเหมาะสม      
4. มีราคาสินคา้ (ค่าก าเหน็จ) ท่ีต ่ากวา่ร้าน 
   อ่ืน ๆ 

     

5. ขายต่อไดง่้าย และไดร้าคาดี      
6. สามารถช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ      
7. สามารถผอ่นช าระไดเ้ป็นรายงวด      
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 
ส าคญัมาก
ท่ีสุด 

ส าคญั
มาก 

ส าคญั
ปาน
กลาง 

ส าคญั
นอ้ย 

ส าคญันอ้ย
มาก 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย (Place)      
1.ท าเลท่ีตั้งของร้านทองสะดวกต่อการเดินทาง      
2.มีท่ีจอดรถ เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

     

3.มีการรักษาความปลอดภยัของร้านทอง 
อยา่งดี 

     

4.มีการจดัส่งทองรูปพรรณใหถึ้งมือลูกคา้      
5.ร้านทองมีป้ายช่ือร้านหรือสัญลกัษณ์ขนาด
ใหญ่สามารถสังเกตไดง่้าย 

     

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion)      
1.ผูข้ายใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ      
2.ผูข้ายมีความรู้ใหข้อ้มูลสินคา้ไดอ้ยา่งละเอียด
ถ่ีถว้น 

     

3.มีของสมนาคุณจากการซ้ือทองรูปพรรณ      
4.มีบตัรสะสมแตม้      
5.การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ      
6.มีการชิงโชคลุน้รางวลัจากการซ้ือ
ทองรูปพรรณ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
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