
พฤติกรรมการซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอรเ์ซ็นตข์องผูบ้ริโภคในเขต 

นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดั ชลบุรี 
 

สุดารตัน ์ สินสมศกัด์ิ 

สาขาวิชา การจดัการตลาด 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ เปรียบเทยีบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

นคร จังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ที่แตกต่างกัน และ

เพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30  ปี ระดับ   

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี  และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ีย 10,001 – 

20,000 บาท มีสถานภาพโสด 

วัตถุประสงค์ในการซ้ือของผู้บริโภค คือ เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับ นิยมซ้ือร้านห้างทอง 

ตาํหนักทอง 5 ประเภทของทองรูปพรรณน้ันผู้บริโภคเลือกซ้ือ สร้อยคอ  และแหวนมากที่สุด 

ช่วงเวลาที่โบนัสออกมีการซ้ือมากที่สุด ในการตัดสินใจซ้ือแต่ละคร้ังตนเองเป็นผู้ตัดสินใจ นิยม

ชาํระด้วยเงินสด 

สาํหรับ พฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ของผู้บริโภคในเขตนิคม

อตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี น้ันประกอบด้วย ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ 
 

ความเป็นมาและความสาํคญั 

ทองคาํจัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนต้องการจะมีและครอบครองไว้ เพราะนอกจากจะมี

มูลค่าแทนเงินทองรูปพรรณยังมีความสวยงามทรงคุณค่าอยู่ในตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีต

คนนิยมซ้ือทองคาํสวมใส่เป็นเคร่ืองประดับบ่งบอกฐานของผู้สวมใส่  ใช้เป็นของกาํนัล ของขวัญ

หรือเกบ็ไว้เพ่ือเป็นมรดกของลูกหลาน พฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภคในปัจจุบันน้ีเปล่ียนแปลง 

โดยมักมีการซ้ือขายทองคาํเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือเกง็กาํไรในอนาคต ซ่ึงราคาทองคาํปัจจุบันราคา

บาทละ 19,050  บาท  โดยมีปัจจัยต่างๆเป็นตัวกาํหนดราคาตลาดทองคาํ  นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่ 18,873 ไร่ เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีพ้ืนที่มากเป็นอนัดับหน่ึง

ให้จังหวัดชลบุรี  มีบริษัทร่วมทุนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานเกอืบ 514 โรง ประเภทโรงงาน 107 
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ประเภท  และยังจะขยายพ้ืนที่ออกไปอกีเป็นจาํนวนมาก ทาํให้นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเป็น

แหล่งที่จะมีผู้คนเดินทางเข้ามาทาํงานเป็นจาํนวนมาก  ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยซ้ือสนิค้าอปุโภค

บริโภคมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น  มีสถานประกอบการธุรกิจหลายประเภทเกิดขึ้นมา เช่น ร้านค้าปลีก  

ร้านค้าส่ง คอนโดมีเนียม หมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น  โดยเฉพาะในแหล่ง

ชุมชน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เช่นน้ี จะมีร้านจําหน่ายทองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ เพ่ิมจาํนวนขึ้นอย่างรวดเรว็ จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงทาํให้การแข่งขันร้าน

จาํหน่ายทองคาํรปูพรรณ  96.5 เปอร์เซน็ต์ ในประเทศมีแนวโน้มสงูขึ้น ทาํให้ร้านจาํหน่ายทองคาํ

รูปพรรณ  96.5 เปอร์เซน็ต์ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือความอยู่รอดของธุรกจิของ

ตน ทั้งการ ลดค่ากาํเหนจ็ การสะสมแต้มแลกซ้ือ การแจกของชาํร่วย  เพ่ือให้สามารถขายสนิค้า

ให้ได้มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  

  

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ของผู้บริโภคในเขต

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทยีบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่มีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรปูพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ที่แตกต่างกนั  

 3. เพ่ือศึกษาระดับความสาํคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
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กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 

  ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจยั 

 ประชากร ที่ใช้ศึกษาในคร้ังน้ีใช้ประชากรทั้งหมด คือ ผู้บริโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี 220 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงได้

พัฒนามาจากแบบสาํรวจรายการ(Checklist)แบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating Scale) ชนิด 5 

ช่วงนํา้หนักของ ลิเคอร์ท(Likert)แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ปัจจยัทางดา้นประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

4. อาชีพ 

5. ระดับการศึกษา 

6. สถานภาพ 

พฤติกรรมการซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 % 

 ของผูบ้ริโภคในเขตนคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

 

1. ประเภทของทองคาํรปูพรรณ 96.5 %  

2. สถานที่ที่นิยมซ้ือ 

3. ช่วงเวลาที่ในการซ้ือ 

4. สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ 

5. ความถี่ในการซ้ือ 

6. บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือ 

7. วิธกีารซ้ือ 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา 

3. การจัดจาํหน่าย 

4. การส่งเสริมการตลาด 
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ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกบัลักษณะพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์  ได้แก่  ประเภทของทองคาํรูปพรรณ 96.5 %  สถานที่ที่นิยมซ้ือ ช่วงเวลาที่เลือกซ้ือ  

สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือ วิธกีารซ้ือ 
 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือทองคาํรปูพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์  

 

วิธีการสรา้งเครือ่งมือ 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือนําข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

2.  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เน้ือหา และโครงสร้างของการวิจัยเพ่ือกาํหนดแนวทางและหา

ขอบเขตของการออกแบบสอบถาม 

3.  สร้างแบบสอบถามฉบบัร่างโดยกาํหนดประเดน็และขอบเขตคาํถามด้วยการจัด

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

4.  ปรับปรงุแก้ไขตามคาํแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

5.  นาํแบบสอบถามที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

6.  วิเคราะห์ ความเที่ยง (Reliability) หาค่าความเช่ือม่ัน โดยวิธคีรอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) โดยผลการทดสอบความเช่ือม่ันน้ี ได้ค่า สมัประสทิธิ์ α เท่ากบั 0.05 

7.  นาํแบบสอบถามที่ได้หาความเช่ือม่ันแล้วไปใช้เกบ็ข้อมูลในภาคสนามต่อไป 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ได้จากการเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้ที่บริโภค

ทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จาํนวน 220 ชุด ในช่วงเดือน 

มีนาคม ถึง เมษายน 2558 โดยทาํการแจกในช่วงเวลา 8.30 - 15.30 น. ซ่ึงเป็นช่วงที่มี

ผู้บริโภคให้เกบ็ข้อมูลได้มากและหลากหลายที่สุด เช่น ห้างโลตัส สาขาอมตะนคร บริเวณศูนย์

อาหาร ร้านหนังสอื ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด โดยมีการแจกเฉพาะผู้ที่สมัครใจตอบเพ่ือให้ได้รับข้อมูล

ที่ถูกต้องแม่นยาํ แจกแบบทลีะกลุ่ม 4-5 คน เพ่ือที่จะให้คาํปรึกษาอย่างทั่วถึงกรณีมีข้อซักถาม

เกี่ยวกบัแบบสอบถาม  

2. ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการวิจัยในคร้ังน้ี จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ตาํรา 

วิทยานิพนธ ์เอกสาร วารสาร บทความ ผู้ที่มีประสบการณค์วามรู้ และเวบ็ไซต์ต่างๆ 
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การจดัทําขอ้มูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถาม 

2. นาํแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมากที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ระดับความสาํคัญมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ระดับความสาํคัญปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ระดับความสาํคัญน้อย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ ระดับความสาํคัญน้อยที่สดุ 

3. จัดพิมพ์ข้อมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เพ่ืออธบิายข้อมูลเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ โดยใช้สถติิเบื้องต้นในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

เพ่ืออธบิายข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรปูพรรณ96.5 เปอร์เซน็ต์ โดยใช้สถิติเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สญัลกัษณที์ใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 เพ่ือให้เกดิความเข้าใจที่ตรงกนัในการแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้

กาํหนดสญัลักษณส์าํหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  N แทน จาํนวนของตัวอย่าง 

  ̅ แทน ค่าเฉล่ียของตวัอย่าง 

 SD แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง 

     แทน ค่าสถติิที่ใช้ในการทดสอบ Chi-square test 

 Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นสาํหรับบอกนัยสาํคัญทางสถติ ิ

  แทน สมมติฐานหลัก Null hypothesis 

  แทน สมมติฐานรอง Alternative hypothesis 

 * แทน มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

** แทน มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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สรุป 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30  ปี ระดับการศึกษาตํ่ากว่า

ปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่มี

สถานะภาพเป็นโสด 

วัตถุประสงค์ในการซ้ือของผู้บริโภคคือ เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับ ช่วงเวลาที่นิยมซ้ือมาก 

คือ โบนัสออก มีความถี่ในการซ้ืออยู่ระหว่าง 1-2 คร้ังต่อปี สาํหรับประเภทของทองคาํรูปพรรณ

น้ัน ผู้บริโภคเลือกซ้ือสร้อยคือ และแหวนตามลาํดับ โดยเลือกร้านจาํหน่ายทอง ห้างทอง ตาํหนัก

ทอง 5 การซ้ือแต่ละคร้ังตัดสนิใจด้วยตนเอง นิยมชาํระด้วยเงินสด 

ด้านผลิตภัณฑ ์ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมากที่สดุ คือ รูปแบบและลวดลาย มาตรฐาน

นํา้หนัก รองลงมาเป็นสสีนั ความมีช่ือเสยีงของตราย่ีห้อ แจกของสมนาคุณ 

ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมาก คือ ระดับราคา การต่อรองราคาค่ากาํเหนจ็ 

อตัราค่ากาํเหนจ็ มีการแสดงราคา 

ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมาก คือ ความสะดวกในการ

เดินทางมาร้าน สถานที่จอดรถ ความเยน็สบายของการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ความสวยงานของ

การตกแต่งร้าน  

ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคให้ความสาํคัญมาก คือ การโฆษณาความน่าเช่ือถือ

ของร้าน การลุ้นโชค พนักงานขายสามารถแนะนาํให้ความรู้และตอบปัญหา 

 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 

ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์ในการซ้ือของ

ผู้บริโภค คือ เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับ ช่วงเวลาที่นิยมซ้ือมาก คือ โบนัสออก มีความถี่ในการซ้ืออยู่

ระหว่าง 1-2 คร้ังต่อปี สาํหรับประเภทของทองคาํรูปพรรณน้ัน ผู้บริโภคเลือกซ้ือสร้อยคือ และ

แหวนตามลาํดับ โดยเลือกร้านจาํหน่ายทอง ห้างทอง ตาํหนักทอง 5 การซ้ือแต่ละคร้ังตัดสนิใจ

ด้วยตนเอง นิยมชาํระด้วยเงินสด แตกต่างกนั  

 

สมมติฐานที่ 2  

เพศต่างกนัมีบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ และ วิธีการซ้ือ ทองคาํรูปพรรณ 

96.5 เปอร์เซน็ต์ ไม่แตกต่างกนั 

เพศต่างกันมี พฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์  สถานที่

ซ้ือ สาเหตใุนการตัดสนิใจซ้ือ และความถี่ในการซ้ือ แตกต่างกนั 
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อายุต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ สถานที่

จาํหน่าย ช่วงเวลาในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ ไม่แตกต่าง 

อายุต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์สาเหตุในการ

ตัดสนิใจซ้ือ และ วิธกีารซ้ือ แตกต่างกนั 

อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ สถานที่จาํหน่าย 

ช่วงเวลาในการซ้ือ สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ

ซ้ือ วิธกีารซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

อาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ แตกต่าง

กนั 

รายได้เฉล่ียต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ 

ช่วงเวลาในการซ้ือ และ วิธกีารซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

รายได้เฉล่ียต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ สถานที่

จําหน่าย สาเหตุในการตัดสินใจซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

แตกต่างกนั  

ระดับการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ 

สถานที่จาํหน่าย และ สาเหตุในตัดสนิใจ ไม่แตกต่าง 

ระดับการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ช่วงเวลา

ในการซ้ือ แตกต่างกนั  

สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ 

ช่วงเวลาในการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ สาเหตุในการตัดสนิใจ วิธกีารซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพต่างกันมีบุคคลที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต ์แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานที่ 3 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ที่  สถานที่จาํหน่าย สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ 

ช่วงเวลา บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ วิธกีารซ้ือ แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านราคาต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์

ที่ สถานที่จาํหน่าย สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านสถานที่ ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ที่ ความถี่ในการซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 
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ปัจจัยด้านสถานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ 

สถานที่จาํหน่าย วิธกีารซ้ือ แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือประเภททองคํารูปพรรณ 

96.5 เปอร์เซน็ต์ที่ ช่วงเวลาในการซ้ือ สาเหตุในการตัดสนิใจซ้ือ ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดต่างกัน มีพฤติกรรมการซ้ือทองคํารูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ สถานที่จาํหน่าย วิธกีารซ้ือ แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 20 – 30  ปี 

ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001 – 

20,000 บาท ส่วนใหญ่มีสถานะภาพเป็นโสด ข้อมูลน้ีนาํไปกาํหนดตลาดเป้าหมายและกาํหนด

ตาํแหน่งผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตอบสนองต่อความต้องการได้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด นอกจากน้ีทาํให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมี

ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือทองคาํรูปพรรณ 96.5  เปอร์เซน็ต์ที่แตกต่างกนั อาทเิช่น ประเภทของ

ทองคาํ สถานที่ที่นิยมซ้ือ ช่วงเวลาซ้ือ  สาเหตุการซ้ือ ความถี่ในการซ้ือ บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการ

ซ้ือ วิธีการซ้ือ  สามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีไปกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทองคาํรูปพรรณ 96.5 

เปอร์เซน็ต์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคน้ัน รูปแบบและ

ลวดลาย มาตรฐานนํา้หนักของทองคาํรูปพรรณ  96.5% มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือ ดังน้ัน ผู้ผลิต

หรือผู้จาํหน่ายควรจัดให้มีการผสมผสานระหว่างส่วนผสมทางการตลาดเหล่าน้ีให้สอดคล้องกัน 

เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคเป้าหมายได้มากที่สดุ 

ด้านราคา จากผลการวิจัยพบว่า ระดับราคา การต่อรองราคาค่ากาํเหน็จ อัตราค่า

กาํเหนจ็ ป้ายที่แสดงราคา ณ จุด ขาย มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงส่วนใหญ่เหน็ว่า

ราคาของทองคาํรปูพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ รวมถงึค่ากาํเหนจ็ที่เรียกเกบ็ในปัจจุบันแพงเกนิไป 

ด้านช่องทางการจาํหน่าย จากผลการวิจัยพบว่า  ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน 

สถานที่จอดรถ ความเยน็สบายของการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ ความสวยงามของการตกแต่งร้าน 

มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภค ดังน้ัน ซ่ึงปัจจุบันมีสถานที่ไม่สะดวกสบายในการเลือกซ้ือ 

 

ขอ้เสนอแนะ  

1. ทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ ควรผลิตออกมาในรูปแบบแนวสมัยใหม่ และ 

และแสดงป้ายราคาและนํา้หนัก ให้ขดัเจนเพ่ือสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ ์

2. ทองคาํรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซน็ต์ควรผลิตออกมาเป็นลวดลายแบบชุด เช่น ชุด

สร้อยคอ สร้อยข้อมือ รวมถงึต่างหู เพ่ือกระตุ้นการซ้ือหลายๆประเภท 
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3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้ขยายเพ่ิมสถานที่จอดรถ และ ระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

4. ควรมีการแสดงป้ายราคาค่ากาํเหนจ็ให้เป็นมาตรฐานในแต่ละลวดลาย เพ่ือสร้าง

มาตรฐานด้านราคาค่ากาํเหนจ็ให้เป็นสากลในแต่ละร้านค้า 
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