พฤติกรรมการซื้ อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ของผูบ้ ริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด ชลบุรี
สุดารัตน์ สินสมศักดิ์
สาขาวิชา การจัดการตลาด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อทองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ที่แตกต่างกัน และ
เพื่อศึกษาระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับ
การศึกษาตํ่ากว่ าปริญญาตรี และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ เฉลี่ย 10,001 –
20,000 บาท มีสถานภาพโสด
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อของผู้ บริโภค คือ เพื่ อเป็ นเครื่องประดับ นิยมซื้ อร้ านห้ างทอง
ตําหนักทอง 5 ประเภทของทองรูปพรรณนั้นผู้บริโภคเลือกซื้อ สร้ อยคอ และแหวนมากที่สุด
ช่วงเวลาที่โบนัสออกมีการซื้อมากที่สุด ในการตัดสินใจซื้อแต่ละครั้งตนเองเป็ นผู้ตัดสินใจ นิยม
ชําระด้ วยเงินสด
สําหรับ พฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นั้นประกอบด้ วย ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ

ความเป็ นมาและความสําคัญ
ทองคําจัดว่ าเป็ นสินทรัพย์ท่ีทุกคนต้ องการจะมีและครอบครองไว้ เพราะนอกจากจะมี
มูลค่าแทนเงินทองรูปพรรณยังมีความสวยงามทรงคุณค่าอยู่ในตัวจากอดีตจนถึงปั จจุบัน ในอดีต
คนนิยมซื้อทองคําสวมใส่เป็ นเครื่องประดับบ่งบอกฐานของผู้สวมใส่ ใช้ เป็ นของกํานัล ของขวัญ
หรือเก็บไว้ เพื่อเป็ นมรดกของลูกหลาน พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในปั จจุบันนี้เปลี่ยนแปลง
โดยมักมีการซื้อขายทองคําเพื่อการลงทุนหรือเพื่อเก็งกําไรในอนาคต ซึ่งราคาทองคําปัจจุบันราคา
บาทละ 19,050 บาท โดยมีปัจจัยต่างๆเป็ นตัวกําหนดราคาตลาดทองคํา นิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีพ้ ืนที่ 18,873 ไร่ เป็ นนิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ ืนที่มากเป็ นอันดับหนึ่ง
ให้ จังหวัดชลบุรี มีบริษัทร่วมทุนต่างชาติเข้ ามาตั้งโรงงานเกือบ 514 โรง ประเภทโรงงาน 107
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ประเภท และยังจะขยายพื้นที่ออกไปอีกเป็ นจํานวนมาก ทําให้ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็ น
แหล่งที่จะมีผ้ ูคนเดินทางเข้ ามาทํางานเป็ นจํานวนมาก ส่งผลให้ การจับจ่ายใช้ สอยซื้อสินค้ าอุปโภค
บริโภคมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น มีสถานประกอบการธุรกิจหลายประเภทเกิดขึ้นมา เช่ น ร้ านค้ าปลีก
ร้ านค้ าส่ง คอนโดมีเนียม หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล ร้ านอาหาร เป็ นต้ น โดยเฉพาะในแหล่ ง
ชุ ม ชน ศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ เ ช่ น นี้ จะมี ร้ านจํา หน่ า ยทองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ เพิ่มจํานวนขึ้นอย่ างรวดเร็ว จากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุ บันจึงทําให้ การแข่งขันร้ าน
จําหน่ายทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศมีแนวโน้ มสูงขึ้น ทําให้ ร้านจําหน่ายทองคํา
รูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ต้ องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจของ
ตน ทั้งการ ลดค่ากําเหน็จ การสะสมแต้ มแลกซื้อ การแจกของชําร่ วย เพื่อให้ สามารถขายสินค้ า
ให้ ได้ มากขึ้นและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ของผู้บริโภคในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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กรอบแนวคิดในงานวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยทางด้านประชากร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พฤติกรรมการซื้ อทองคํารูปพรรณ 96.5 %
ของผูบ้ ริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

เพศ
อายุ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
อาชีพ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.

ประเภทของทองคํารูปพรรณ 96.5 %
สถานที่ท่นี ิยมซื้อ
ช่วงเวลาที่ในการซื้อ
สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ
ความถี่ในการซื้อ
บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ
วิธกี ารซื้อ

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจําหน่าย
การส่งเสริมการตลาด

วิธีการวิจยั
ประชากร ที่ใช้ ศึกษาในครั้งนี้ใช้ ประชากรทั้งหมด คือ ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร จังหวัดชลบุรี 220 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งได้
พัฒนามาจากแบบสํารวจรายการ(Checklist)แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) ชนิด 5
ช่วงนํา้ หนักของ ลิเคอร์ท(Likert)แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลั กษณะส่วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ อายุ อาชี พ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
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ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ ได้ แก่ ประเภทของทองคํารูปพรรณ 96.5 % สถานที่ท่นี ิยมซื้อ ช่วงเวลาที่เลือกซื้อ
สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ วิธกี ารซื้อ
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามทั่ว ไปเกี่ย วกับ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์

วิธีการสร้างเครือ่ งมือ
1. ศึกษาทฤษฎี หลั กการ และแนวคิ ด จากตํารา เอกสาร และงานวิ จั ยที่เกี่ยวข้ องที่มี
ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั น เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ มาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม
2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา และโครงสร้ างของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางและหา
ขอบเขตของการออกแบบสอบถาม
3. สร้ างแบบสอบถามฉบับร่างโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามด้ วยการจัด
หมวดหมู่ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
4. ปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนาของอาจารย์ท่ปี รึกษา
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วเสนออาจารย์ท่ปี รึกษา
6. วิเคราะห์ ความเที่ยง (Reliability) หาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธคี รอนบาค (Cronbach’s
Alpha) โดยผลการทดสอบความเชื่อมั่นนี้ ได้ ค่า สัมประสิทธิ์ α เท่ากับ 0.05
7. นําแบบสอบถามที่ได้ หาความเชื่อมั่นแล้ วไปใช้ เก็บข้ อมูลในภาคสนามต่อไป

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามผู้ท่บี ริโภค
ทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จํานวน 220 ชุด ในช่วงเดือน
มีนาคม ถึง เมษายน 2558 โดยทําการแจกในช่ วงเวลา 8.30 - 15.30 น. ซึ่งเป็ นช่ วงที่มี
ผู้บริโภคให้ เก็บข้ อมูลได้ มากและหลากหลายที่สุด เช่ น ห้ างโลตัส สาขาอมตะนคร บริเวณศูนย์
อาหาร ร้ านหนังสือ ร้ านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีการแจกเฉพาะผู้ท่สี มัครใจตอบเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูล
ที่ถูกต้ องแม่นยํา แจกแบบทีละกลุ่ม 4-5 คน เพื่อที่จะให้ คาํ ปรึกษาอย่างทั่วถึงกรณีมีข้อซักถาม
เกี่ยวกับแบบสอบถาม
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ า แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งข้ อมูลเพื่อสนับสนุ นการวิจัยในครั้ งนี้ จากแหล่ งต่ างๆ ได้ แก่ ตํารา
วิทยานิพนธ์ เอกสาร วารสาร บทความ ผู้ท่มี ีประสบการณ์ความรู้ และเว็บไซต์ต่างๆ
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การจัดทําข้อมูล
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นําแบบสอบถามมาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้ อยที่สดุ
3. จั ด พิ ม พ์ ข้ อ มู ล ลงเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เตรี ย มวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เพื่ออธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ โดยใช้ สถิติเบื้องต้ นในการวิเคราะห์ได้ แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
เพื่ออธิบายข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ96.5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ สถิติเบื้องต้ น
ในการวิเคราะห์ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สัญลักษณ์ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
กําหนดสัญลักษณ์สาํ หรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
N
แทน จํานวนของตัวอย่าง
̅
แทน ค่าเฉลี่ยของตัวอย่าง
SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง
Sig.

*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าสถิติท่ใี ช้ ในการทดสอบ Chi-square test
ค่าความน่าจะเป็ นสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานหลัก Null hypothesis
สมมติฐานรอง Alternative hypothesis
มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
มีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
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สรุป
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่า
ปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี
สถานะภาพเป็ นโสด
วัตถุประสงค์ในการซื้อของผู้บริโภคคือ เพื่อเป็ นเครื่องประดับ ช่วงเวลาที่นิยมซื้อมาก
คือ โบนัสออก มีความถี่ในการซื้ออยู่ระหว่าง 1-2 ครั้งต่อปี สําหรับประเภทของทองคํารูปพรรณ
นั้น ผู้บริโภคเลือกซื้อสร้ อยคือ และแหวนตามลําดับ โดยเลือกร้ านจําหน่ายทอง ห้ างทอง ตําหนัก
ทอง 5 การซื้อแต่ละครั้งตัดสินใจด้ วยตนเอง นิยมชําระด้ วยเงินสด
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ ความสําคัญมากที่สดุ คือ รูปแบบและลวดลาย มาตรฐาน
นํา้ หนัก รองลงมาเป็ นสีสนั ความมีช่ ือเสียงของตรายี่ห้อ แจกของสมนาคุณ
ด้ านราคา ผู้บริโภคให้ ความสําคัญมาก คือ ระดับราคา การต่ อรองราคาค่ากําเหน็จ
อัตราค่ากําเหน็จ มีการแสดงราคา
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ผู้บริโภคให้ ความสําคัญมาก คือ ความสะดวกในการ
เดินทางมาร้ าน สถานที่จอดรถ ความเย็นสบายของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ความสวยงานของ
การตกแต่งร้ าน
ด้ านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคให้ ความสําคัญมาก คือ การโฆษณาความน่าเชื่อถือ
ของร้ าน การลุ้นโชค พนักงานขายสามารถแนะนําให้ ความรู้และตอบปัญหา

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ 1
ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมอมตะนคร จั ง หวั ด ชลบุ รี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อของ
ผู้บริโภค คือ เพื่อเป็ นเครื่องประดับ ช่วงเวลาที่นิยมซื้อมาก คือ โบนัสออก มีความถี่ในการซื้ออยู่
ระหว่าง 1-2 ครั้งต่อปี สําหรับประเภทของทองคํารูปพรรณนั้น ผู้บริโภคเลือกซื้อสร้ อยคือ และ
แหวนตามลําดับ โดยเลือกร้ านจําหน่ายทอง ห้ างทอง ตําหนักทอง 5 การซื้อแต่ละครั้งตัดสินใจ
ด้ วยตนเอง นิยมชําระด้ วยเงินสด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
เพศต่างกันมีบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และ วิธีการซื้อ ทองคํารูปพรรณ
96.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน
เพศต่างกันมี พฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ สถานที่
ซื้อ สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ และความถี่ในการซื้อ แตกต่างกัน
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อายุ ต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ สถานที่
จําหน่าย ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่าง
อายุ ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อทองคํา รู ป พรรณ 96.5 เปอร์ เ ซ็น ต์ ส าเหตุ ใ นการ
ตัดสินใจซื้อ และ วิธกี ารซื้อ แตกต่างกัน
อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ สถานที่จาํ หน่าย
ช่วงเวลาในการซื้อ สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ วิธกี ารซื้อ ไม่แตกต่างกัน
อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ แตกต่าง
กัน
รายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลาในการซื้อ และ วิธกี ารซื้อ ไม่แตกต่างกัน
รายได้ เฉลี่ยต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ สถานที่
จํา หน่ า ย สาเหตุ ใ นการตั ด สิน ใจซื้ อ ความถี่ใ นการซื้ อ บุ ค คลที่มี อิท ธิพ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อ
แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
สถานที่จาํ หน่าย และ สาเหตุในตัดสินใจ ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ช่วงเวลา
ในการซื้อ แตกต่างกัน
สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลาในการซื้อ ความถี่ในการซื้อ สาเหตุในการตัดสินใจ วิธกี ารซื้อ ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพต่ า งกัน มี บุ ค คลที่มี อิท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อทองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3
ปั จ จั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อประเภททองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ท่ี สถานที่จาํ หน่าย สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อ ไม่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
ช่วงเวลา บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ วิธกี ารซื้อ แตกต่างกัน
ปัจจัยด้ านราคาต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
ที่ สถานที่จาํ หน่าย สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน
ปั จ จั ย ด้ านสถานที่ ต่ า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อประเภททองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ท่ี ความถี่ในการซื้อ ไม่แตกต่างกัน
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ปั จจัยด้ านสถานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์
สถานที่จาํ หน่าย วิธกี ารซื้อ แตกต่างกัน
ปั จจัยด้ านส่งเสริ มการตลาดต่ า งกัน มีพฤติกรรมการซื้ อประเภททองคํารูปพรรณ
96.5 เปอร์เซ็นต์ท่ี ช่วงเวลาในการซื้อ สาเหตุในการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาดต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อทองคํา รู ป พรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์ สถานที่จาํ หน่าย วิธกี ารซื้อ แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี
ระดับการศึกษาตํ่ากว่ าปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ ต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพเป็ นโสด ข้ อมูลนี้นาํ ไปกําหนดตลาดเป้ าหมายและกําหนด
ตําแหน่ งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ กาํ หนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ ตอบสนองต่อความต้ องการได้ ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ทาํ ให้ ทราบถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ท่แี ตกต่างกัน อาทิเช่น ประเภทของ
ทองคํา สถานที่ท่นี ิยมซื้อ ช่วงเวลาซื้อ สาเหตุการซื้อ ความถี่ในการซื้อ บุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ซื้อ วิธีการซื้อ สามารถนําข้ อมูลเหล่ านี้ไปกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทองคํารูปพรรณ 96.5
เปอร์เซ็นต์
ด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น รูปแบบและ
ลวดลาย มาตรฐานนํา้ หนักของทองคํารูปพรรณ 96.5% มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ผลิต
หรือผู้จาํ หน่ ายควรจัดให้ มีการผสมผสานระหว่างส่วนผสมทางการตลาดเหล่านี้ให้ สอดคล้ องกัน
เพื่อสนองความต้ องการของผู้บริโภคเป้ าหมายได้ มากที่สดุ
ด้ านราคา จากผลการวิจัยพบว่ า ระดับราคา การต่ อรองราคาค่ ากําเหน็จ อัตราค่ า
กําเหน็จ ป้ ายที่แสดงราคา ณ จุด ขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นว่า
ราคาของทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงค่ากําเหน็จที่เรียกเก็บในปัจจุบันแพงเกินไป
ด้ านช่องทางการจําหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า ความสะดวกในการเดินทางมาร้ าน
สถานที่จอดรถ ความเย็นสบายของการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ความสวยงามของการตกแต่งร้ าน
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้น ซึ่งปัจจุบันมีสถานที่ไม่สะดวกสบายในการเลือกซื้อ

ข้อเสนอแนะ
1. ทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ควรผลิตออกมาในรูปแบบแนวสมัยใหม่ และ
และแสดงป้ ายราคาและนํา้ หนัก ให้ ขดั เจนเพื่อสร้ างการยอมรับในผลิตภัณฑ์
2. ทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ควรผลิตออกมาเป็ นลวดลายแบบชุด เช่ น ชุด
สร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ รวมถึงต่างหู เพื่อกระตุ้นการซื้อหลายๆประเภท
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3. ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการให้ ขยายเพิ่ ม สถานที่จอดรถ และ ระบบรั ก ษาความ
ปลอดภัย
4. ควรมีการแสดงป้ ายราคาค่ากําเหน็จให้ เป็ นมาตรฐานในแต่ ละลวดลาย เพื่อสร้ าง
มาตรฐานด้ านราคาค่ากําเหน็จให้ เป็ นสากลในแต่ละร้ านค้ า
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