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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอบบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัตวับุคคลท่ีมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือตดัสินใจ

ซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบบางบวั

ทอง จงัหวดันนทบุรี 

ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั

นนทบุรี จ านวน 400 คน ประมวลผลการศึกษาดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ Independent 

sample t-test และวิเคราะห์ ความแปรปรวน (ANOVA) ดว้ยค่าสถิติ F-test และวิเคราะห์โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์

เพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) ทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัลกัษณะบุคคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี 

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนคือ 10,001 – 20,000 บาท

ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า องค์ประกอบผลิตภณัฑ์

โดยรวม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากท่ีสุด และ เก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโดยรวมในระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริโภคท่ีมี เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้างกนั  

 



มีกระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์มี

ความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดั

นนทบุรี (sig=0.000) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี อย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 

Abstract 

Study of factors affecting the process of buying gold jewelry 96.5% of consumers in Bang Bua Thong 

District Nonthaburi Province To study the influence of individual factors in the purchasing decision-making 

process, 96.5% of consumers decided to buy gold jewelry 1) it was to study the relationship between product 

composition and 2) it was to study process of purchasing gold jewelry 96.5% of consumers in Bang Bua Thong 

District  Nonthaburi Province 

 Quantitative Research used a questionnaire as a tool to collect information from consumers in Bang 

Bua Thong District. Nonthaburi Province, The sample of this study has 400 people, the statistical data was 

analysed by using a computer program The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, 

standard deviation. The hypothesis was test using independent sample t-test and analysis of variance (ANOVA) 

with F-test and analyse by Pearson correlation coefficient statistical significance at the level of 0.05. 

 The results of the analysis of personal factors showed that most of the samples were female. Age 

between 21 - 30 years with a bachelor's degree or equivalent. Private employee career and have a monthly 

income of 10,001 - 20,000 baht. Have a high level of opinion on the overall purchasing decision process.  The 

results of the hypothesis testing of the study found that Consumers with different gender, age, educational level, 

occupation and income There was a process of purchasing 96.5% gold jewelry, overall there were no differences 

and the composition of the products. It was related to the purchasing of buying gold jewelry 96.5%  of the 

consumers in Bang Bua Thong district. Nonthaburi Province (sig = 0.000) When considering each aspect, it was 

found that the composition of the product was the main product, Product appearance, Product expectations And 



 
 

 

product side It was related to the purchasing of buying gold jewelry, 96.5% of the consumers in Bang Bua 

Thong district. Nonthaburi Province Significantly at the 0.01 level. 

1. บทน า 

ทองค าเป็นแร่ธาตุชนิดหน่ึงท่ีคุณสมบติัเฉพาะตวั มีความงดงาม มนัวาว คงทน ไม่เส่ือมสภาพ และมี

มูลค่าในตวัมนัเอง จึงเป็นส่ิงท่ีคนปรารถนาท่ีครอบครอง ทองค าเป็นท่ีรู้จกักนัในสังคมมนุษยม์าเป็นกวา่หกพนั

ปี ในยุคโบราณ ทองค าถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองตกแต่งในพิธีกรรมศาสนา และใชเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ของความมี

อ านาจ ความรุ่งเรือง ต่อมา เม่ือมีการขุดพบทองค าจ านวนมาก ประกอบกบัมีการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้า

ระหว่างประเทศมากข้ึน ทองค าจึงถูกน ามาใช้เป็นตวัก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และเป็นเงินส ารอง

ระหวา่งประเทศ (สมาคมคา้ทองค า : 2552:  ออนไลน์) 

จากการส ารวจความรู้พื้นฐานและพฤติกรรมการซ้ือหรือขายทองค าของประชาชนไทย โดยการสุ่ม

ตวัอยา่งใหก้ระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน 926 ราย เก็บขอ้มูลเม่ือช่วงปลายปี 2560 ผลการส ารวจดว้ย

แบบสอบถาม พบวา่ ประชาชนมากกวา่ร้อยละ 50 รู้วา่ทองค า 1 บาท หนกัประมาณ 15 กรัม โดยคนส่วนใหญ่ 

(ประมาณร้อยละ 80) รู้วา่ทองค า 1 บาท เท่ากบั 4 สลึง (ศูนยว์จิยัทองค า 2561 : ออนไลน์) 

ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68 เคยซ้ือทองรูปพรรณ โดยซ้ือเพื่อเป็นเคร่ืองประดบั สร้อยคอและแหวนเป็น

ท่ีนิยมมากท่ีสุด และประมาณร้อยละ 75 เลือกซ้ือทอง 96.5% โดยให้เหตุผลวา่มีลวดลายให้เลือกหลากหลาย มี

ร้านทองให้ซ้ือขายไดส้ะดวก และมีราคา รับซ้ือ-ขาย ตามท่ีสมาคมคา้ทองค าประกาศ (ศูนยว์ิจยัทองค า 2561 : 

ออนไลน์) 

 

 

  

 

 

 

 ภาพท่ี 1 เหตุผลในการซ้ือทองรูปพรรณ (ศูนยว์จิยัทองค า 2561 : ออนไลน์)



 
 

 

ประชาชนร้อยละ 45 เคยมีประสบการณ์การขายทองรูปพรรณ โดยใหเ้หตุผลวา่มีความจ าเป็นตอ้งใช้เงิน

ยามฉุกเฉิน ทั้งน้ีพบวา่ความถ่ีในการขายทองค าไม่บ่อยนกั กล่าวคือ มากกวา่ 6 เดือนต่อคร้ัง นัน่คือคนส่วนใหญ่

ซ้ือเพื่อการเก็บออม ทั้งทองรูปพรรณและทองค าแท่งน ้าหนกั 1 บาท เป็นท่ีนิยมของประชาชน มีเพียงร้อยละ 20 

ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยซ้ือทองค าแท่ง และเป็นการซ้ือเพื่อการลงทุนเป็นหลกั โดยคาดหวงัก าไรตั้งแต่ 1,000 บาท

ข้ึนไปต่อทองค าหน่ึงบาทท่ีซ้ือ (ศูนยว์จิยัทองค า 2561 : ออนไลน์) 

ปัจจุบนัราคาทองปรับตวัข้ึนมาอยู่ในระดบัสูงมาก ในปีน้ีทองค าไดรั้บแรงหนุนมากเป็นพิเศษ เพราะ

เกิดปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ท าให้ผูค้นน าเงินลงทุนใน

สินทรัพยเ์ส่ียงอ่ืนๆ เช่น หุ้นหรือตราสารหน้ีมาลงทุนในทองค า เพื่อหนีความเส่ียงของการปรับตวัลดลงจาก

สินทรัพยเ์หล่านั้น เพราะทองค านั้นมีความเส่ียงต ่า ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัเลขยอ้นหลงัไป 10 ปีท่ีผา่นมา ในปี 2553 

พบวา่ ราคาทองค าในประเทศไทยเปิดตลาดท่ี 17,600 บาท และท าราคาสูงสุดท่ี 20,150 บาท ในขณะท่ีปี 2563 

นั้น ราคาทองค าปรับข้ึนมาอยูท่ี่ระดบัมากกวา่ 26,000 บาท จึงสะทอ้นให้เห็นถึงราคาทองค าท่ีผนัผวนข้ึน ท าให้

ส่งผลกระทบกพฤติกรรมลูกคา้ท่ีเปล่ียนไปจากเดิม เคยซ้ือทองรูปพรรณเพื่อความสวยงาม แต่เปล่ียนมา ซ้ือ

ทองค าแท่งเพื่อมาก าไร (ไทยรัฐออนไลน์ : 2563 ) 

จากปัญหาดงัล่าวขา้งงตน้สามารถสรุปไดว้่าปัจจุบนั ร้านทองขายปลีกมียอดขาย ลดลงเป็นอย่างมาก 

จากการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าใหผู้ศึ้กษาไดต้ระหนกัถึงปัญหาและค านึงถึงผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึน จึงมีความตั้งใจท่ีจะหาแนวทางในการรักษาธุรกิจน้ีไว ้โดยผา่นการศึกษากระบวนกาตดัสินใจของผู ้

ซ้ือในเขตอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ต่อการซ้ือทองรูปพรรณ เพราะการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อทองรูปพรรณนั้น จะท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจถึงกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ เหตุ-ปัจจยั ท่ีส่งผล

กระทบต่อการตดัสินใจ ฯลฯ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการคา้ทองรูปพรรณให้เขา้ใจกระบวนการตดัสินใจ

ของผูซ้ื้อในเขต อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีต่อการซ้ือทองรูปพรรณมากข้ึน อีกทั้ง ยงัสามารถพฒันากล

ยทุธ์การตลาดของทองรูปพรรณและการใหบ้ริการได ้เพื่อใหธุ้รกิจอยูร่อดและอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2.วตัถุปะสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัตวับุคคลท่ีมีกระบวนการตดัสินใจซ้ือตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% 

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 

96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 



 
 

 

3.สมมติฐานของการวจัิย 

1. ผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ไม่แตกต่างกนั 

2. องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ไม่สัมพนัธ์กนั  

4.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน ามาพฒันาผลิตภณัฑท์องรูปพรรณ 96.5% เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

2. สามารถเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ของผูจ้  าหน่ายทองรูปพรรณ 

3. ผลงานวิจยัฉบบัน้ีสามารถใช้เป็นขอ้มูลต่อยอดการท างานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการซ้ือทองรูปพรรณ 95.5% เพื่อท่ีจะเป็นพื้นฐานงานวจิยัอ่ืนในอนาคต 

5.ขอบเขตการวจัิย 

5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบั กระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ในการอ าเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุรีโดยมี 

ตวัแปรอิสระ  

- ลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน  

- องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์หลกั ด้านรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ ด้านความ

คาดหวงัใรผลิตภณัฑ์  ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

ตวัแปรตาม 

- กระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล การ

ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 



 
 

 

5.2 ขอบเขตด้านประชากร 

- ประชากร ลกัษณะของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตบาง

บวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

5.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

การวจิยัคร้ังน้ีประชากรท่ีใชคื้อ ประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินการวจัิย 

ผูว้ิจยัจะใชร้ะยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวม เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2563 รวมระยะเวลาเป็น 4 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6.ระเบียบวธีิการศึกษา 

6.1กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศึกษาการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5%ของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี”  

             ตัวแปรอสิระ                                                                                  ตัวแปรตาม 
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ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดการวจิยั (จากการทบทวนวรรณกรรม) 

 

 

 

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพปัจจุบนั 

- รายไดต้่อเดือน 

 

องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ 

- ดา้นผลิตภณัฑห์ลกั 

- ดา้นรูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์

- ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑ ์

- ดา้นผลิตภณัฑค์วบ 

 

กระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 
96.5%  

- การรับรู้ปัญหา 

- การคน้หาขอ้มูล 

- การประเมินผลทางเลือก 

- การตดัสินใจซ้ือ 

- พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

 

H1 

H2 



 
 

 

6.2 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ใรการวจัิย 

กลุ่มประชากรท่ีศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ในอ าเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีท่ีเคยซ้ือ

ทองรูปพรรณ 96.5% ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน

ประชากร โดยก ากนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 385 

คน กลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ขนาดของตวัอย่าง

ค านวณไดจ้ากสูตรต่อไปน้ี 

จากสูตร       n = 
𝑧2

4𝑒2
 

                    n = 
1.962

4(0.05)2
 

                    n = 384.16  385 

n = ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้= 5% 

Z = ค่า z ท่ีระดบัความเช่ือมัน่หรือ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 ค่า z = 1.96 

ดงันั้น ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% โดยมีความคลาดเคล่ือนท่ี 5% ไดข้นาดตวัอยา่งจากการค านวณ 385 ตวัอยา่ง 

และส ารองตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง โดยไม่นบัรวมมาเป็นกลุ่มตวัยา่ง 

6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูศึ้กษาค้นควา้จากทฤษฎี

นกัวิชาการ และนกัปฏิบติัท่ีไดเ้ขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน  



 
 

 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถาภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยแบบสอบถามเป็นปลายปิด ( Close-ended response questions) จ  านวน 6 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2  เป็นสอบถามเก่ียวกบัองค์ประกอบผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์หลกั (Core benefit)   รูปลกัษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์ (Tangible product)  ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected product) และ ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented 

product) ของทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี โดยแบบสอบถามเป็น

ปลายปิด ( Close-ended response questions) จ  านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์หลัก ด้านรูปลักษณ์ของ

ผลิตภณัฑ์ ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั และ ด้านผลิตภณัฑ์ควบ ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interva Scale) 

 ซ่ึงสร้างแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑใ์หค้ะแนนระดบั ดงัน้ี 

  ระดบัท่ี5    หมายถึง    ส าคญัมากท่ีสุด 

  ระดบัท่ี4    หมายถึง    ส าคญัมาก 

  ระดบัท่ี3    หมายถึง    ส าคญั 

  ระดบัท่ี2    หมายถึง    ส าคญันอ้ย 

  ระดบัท่ี1    หมายถึง    ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ มี 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการ

คน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือของ

ทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรีโดยแบบสอบถามเป็นปลายปิด ( Close-

ended response questions) จ  านวน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนรับรู้ปัญหา ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ขั้นตอนการ

ประเมินทางเลือก ขั้นตอนการตดัสินใจ และ ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือควบ ซ่ึงเป็นระดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาค (Interva Scale) 

ซ่ึงสร้างแบบสอบถามแบบ Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑใ์หค้ะแนนระดบั ดงัน้ี 

ระดบัท่ี5    หมายถึง    เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 ระดบัท่ี4    หมายถึง    เห็นดว้ย 



 
 

 

 ระดบัท่ี3    หมายถึง    เฉยๆ 

 ระดบัท่ี2    หมายถึง    ไม่เห็นดว้ย 

ระดบัท่ี1    หมายถึง    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

7.สรุปผลการวจัิย 

7.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยลกัษณะบุคคล พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง  

21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดต่้อเดือนคือ 10,001 – 

20,000 บาท 

7.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยรวม ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมาก

ท่ีสุด ( �̅� = 4.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความส าคญัมากและมากท่ีสุด  ด้านความคาดหวงัใน

ผลิตภณัฑ์ ดา้นประโยชน์หลกั ดา้นรูปลกัผลิตภณัฑ ์และดา้นผลิตภณัฑค์วบ ตามล าดบั สามารถพิจารณเป็นราย

ดา้นไดด้งัน้ี 

1) ดา้นประโยชน์หลกัโดยรวมอยู่ในระดบัส าคญัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.38)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ทองรูปพรรณสามารถสะสมเป็นสมบติัหรือสะสมค่าได ้( 

�̅� = 4.60) รองลงมาคือ ทองรูปพรรณสามารถแปรสภาพเป็นเงินได้เร็ว ( �̅� = 4.45) ทองรูปพรรณมีความ

สวยงาม ( �̅� = 4.31) และทองรูปพรรณสามารถซ้ือไวเ้ก็งก าไรได ้( �̅� = 4.19) ตามล าดบั 

2) ดา้นรูปลกัผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ สามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นและน ้าหนกัของทองรูปพรรณ( 

�̅� = 4.60) รองลงมาคือ มีเคร่ืองหมายหรือตราสินคา้ของทองค ารูปพรรณของร้านท่ีน่าเช่ือถือ ( �̅� = 4.50) และ 

ลวดลายของทองรูปพรรณมีความสวยงาม ( �̅� = 4.32) ตามล าดบั 

3) ดา้นความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.57) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ น ้าหนกัของทองค ารูปพรรณตรงตามมาตรฐาน   ( 

�̅� = 4.69) รองลงมาคือ คุณภาพของทองรูปพรรณดีอยา่งท่ีคาดไว ้( �̅� = 4.59) และ ทองรูปพรรณสามารถขาย

ฝากหรือจ าน าได ้( �̅� = 4.56 ) ตามล าดบั 



 
 

 

4) ดา้นผลิตภณัฑค์วบโดยรวมอยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ การไดรั้บมาตรฐานจากส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) 

 ( �̅� = 4.52) รองลงมาคือ มีการบริการรับซ่อม ลา้งและขดัเงาทองรูปพรรณ ( �̅� = 4.41 ) และ สามารถผอ่นช าระ

การซ้ือทองรูปพรรณผา่นบตัรสินเช่ือต่างๆได ้เช่น อิออน เฟริสชอ้ย ( �̅� = 4.07) ตามล าดบั 

7.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% พบวา่ โดยอยูน่ระดบัมาก ( �̅� 

= 4.05 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านขั้นตอนการประเมิณผล

ทางเลือก ดา้นขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจ ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล และ

ดา้นการรับรู้ปัญหา ตามล าดบั สามารถพิจารณาเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1) ดา้นการรับรู้ปัญหาผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มาก  ( �̅� = 3.45 ) 

เม่ือพอจารณาเป็นรายข้อพบว่า ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุดคือ การลงทุนใน

รูปแบบอ่ืน เช่น ตลาดหุ้น มีความเส่ียงสูง หรือการฝากเงินกบัธนาคารให้ดอกเบ้ียต ่า จึงอยากจะลงทุนโดยการ

ซ้ือทองรูปพรรณ 

( �̅� = 3.92 ) รองลงมาคือ ขอ้ท่านซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเร็ว ( �̅� = 3.71 ) และ ขอ้ท่านซ้ือ

ทองค ารูปพรรณเพราะคนส่วนใหญ่จะใส่กนัทุกคน ( �̅� = 3.23 ) ตามล าดบั 

 2) ดา้นขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก( �̅� = 3.98)  

เม่ือพอจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือขอ้ ก่อนท่านซ้ือ

ทองรูปพรรณท่านค านึงถึงประสบการณ์การซ้ือทองรูปพรรณในอดีตจากร้านท่ีท่านเคยซ้ือ ( �̅� = 4.26)  

รองลงมาคือ ขอ้ก่อนท่านซ้ือทองรูปพรรณท่านส ารวจและสอบถามตามร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย ( �̅� = 4.11)  และ ขอ้

ก่อนท่านจะซ้ือทองรูปพรรณท่านหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต นิตยสาร เป็นตน้ ( �̅� = 3.80)  

ตามล าดบั 

3) ดา้นขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือกผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( �̅� = 4.46 ) เม่ือพอจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 

ขอ้ช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายทองรูปพรรณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ  ( 

�̅� = 4.58 ) รองลงมาคือ ข้อลวดลายท่ีสวยงาม และคุณภาพท่ีดีของทองรูปพรรณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ



 
 

 

ทองรูปพรรณ( �̅� = 4.48 ) และ การส่งเสริมการขาย เช่น ลดค่าก าเหน็จ ของแถม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณ ( �̅� = 4.41 ) ตามล าดบั 

4) ดา้นขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( �̅� = 4.12 )

เม่ือพอจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ขอ้ท่านตดัสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณจากร้านคา้ท่ีสามารถช าระเงินไดห้ลายวธีิเหมาะสมกบัวธีิการช าระเงินของท่าน เช่น ช าระผา่นบตัร

เครดิต หรือผอ่นช าระกบัสถาบนัการเงิน เช่น อิออน เฟิร์สทช์อ้ย ( �̅� = 4.18 ) และรองลงมาคือ ขอ้ท่านตดัสินใจ

ซ้ือทองค ารูปพรรณจากร้านคา้ท่ีสามารถไปซ้ือไดส้ะดวก เช่น อยู่ใกลชุ้มชน หรืออยู่ในห้างสรรพสินคา้ท่ีมีท่ี

จอดรถเพียงพอ ( �̅� = 4.07 ) ตามล าดบั 

5) ดา้นขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด( �̅� = 4.28) เม่ือพอจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ ขอ้

ท่านมีความพึงพอใจต่อทองรูปพรรณท่ีซ้ือไป  ( �̅� = 4.49) รองลงมาคือ ข้อในอนาคตท่านจะกลับมาซ้ือ

ทองรูปพรรณท่ีร้านเดิมอีกคร้ัง ( �̅� = 4.36) และ ขอ้ท่านจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนใกลชิ้ดให้ซ้ือทองรูปพรรณ

จากร้านเดิม ( �̅� = 4.24) ตามล าดบั 

8. อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลนน ามาอภิปรายผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 

8.1 ผลการศึกษาวจัิยพบว่า ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 21 – 30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ต่อเดือนคือ 

10,001 – 20,000 บาท จากผลวิจัยน้ีมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพล ภัทรภูวดล (2540) ท่ีได้

ท  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการอุปโภคทองค ารูปพรรณ 99.99%  ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีอายุระหวา่ง 20-30 ปี ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และมีอาชีพรับจา้ง โดยเป็นพนักงานของบริษทัเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,000 -20,000 บาท มี

สถานะภาพเป็นโสด เช่นกนั และยงัสอดคลอ้ง  กบังานวิจยัของ เจนจิรา ล้ืมธนสาร (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง 

กระบวนการติดใจซ้ือทองค ารูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผลวิจยัพบวา่ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหม่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี โดยท างานบริษทัเอกชนและมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 



 
 

 

8.2 ผลจากการศึกษาวจัิยพบว่า องค์ประกอบของผลติภัณฑ์   

1) ดา้นประโยชน์หลกั ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ ทองรูปพรรณสามารถสะสมเป็น

สมบติัหรือสะสมค่าได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของสุรินทร์ ตนนัวิจิตร (2539) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรม

การบริโภคทองรูปพรรณของปัจเจกบุคคลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมี

ทศันคติในการถือทองค าแทนบญัชีเงินฝากแทนเงินสดโดยตรง หรือกล่าวคือทองค ามีประโยชน์ในฐานะ

ส่ือกลางแลกเปล่ียนเงินตรา มีผลตอบแทนและผลก าไรเม่ือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดและอตัราตอบแทนไม่ผนัผวน

ตามอตัราดอกเบ้ีย 

2) ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ทองสามารถตรวจสอบ

เปอร์เซ็นและน ้ าหนกัของทองรูปพรรณ เคร่ืองหมายหรือตราสินคา้ของทองค ารูปพรรณของร้านท่ีน่าเช่ือถือ 

ลวดลายของทองรูปพรรณมีความสวยงาม ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญัมากเพราะเป็นองคป์ระกอบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เป็นส่วนท่ีท าให้ผลิตภณัฑห์ลกัทองค าท่ีเป็นส่ือกลางแลกเปล่ียนเงินสด ไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์และช่วยดึงดูดใจผูซ้ื้อมากข้ึน  

3) ด้านความคาดหวงัในผลิตภณัฑ์ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่าทองรูปพรรณต้องมี

น ้ าหนกัของทองค ารูปพรรณตรงตามมาตรฐาน คุณภาพของทองรูปพรรณดีอย่างท่ีคาดไว ้และทองรูปพรรณ

สามารถขายฝากหรือจ าน าได้ ซ่ึงเป็นไปดังแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2543) ท่ีกล่าวถุงคุณสมบติัและ

เง่ือนไขท่ีผูซ้ื้อคาดหวงัไวว้า่จะเป็นขอ้ตกลงจากการซ้ือสินคา้เสนอผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงัโดยค านึงถึงความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลกั เน่ืองจากการท่ีทองค าเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่ามากและประกอบสถานการณ์วิกฤติโควิค ท าให้

ส่งผลกระทบกบัการเงินของโลก ท าให้ราคาทองสูงข้ึนอย่างมาก ผูบ้ริโภคจึงให้ความส าคญักบัเงินหรือมูลค่า

ของทองค าอย่างมาก ซ่ึงจากผลการศึกษาน้ียงัมีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ สุรินทร์ ตนนัวิจตัร (2539) 

พฤติกรรมการบริโภคทองรูปพรรณของปัจเจกบุคคลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบวา่ 

ผูบ้ริโภคมีวถัตุประสงคก์ารซ้ือทองรูปพรรณ คือ เพื่อการเก็บออม สะสมความมัง่คัง่ รักมูลค่าเงิน  

4) ดา้นผลิตภณัฑ์ควบผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การไดรั้บมาตรฐานจากส านกังาน

คุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) การบริการรับซ่อม ล้างและขดัเงาทองรูปพรรณ และ สามารถผ่อนช าระการซ้ือ

ทองรูปพรรณผา่นบตัรสินเช่ือต่างๆได ้เช่น อิออน เฟริสชอ้ย ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของฟรีแมน 

(Friedman 1957) ท่ีได้กล่าวถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเป็นตวัก าหนดการบริโภค ซ่ึงพบว่าเครดิตเพื่อการบริโภค หรือ

สินเช่ือท่ีไดรั้บเพื่อเพิ่มการบริโภคในปัจจุบนั เป็นการเพิ่มอ านาจการซ้ือให้แก่ผูบ้ริโภคไดเ้ห็นว่าถึงแมท้องค า



 
 

 

รูปพรรณท่ีผูป้ริโภคส่วนมากสนใจในดา้นประโยชน์หลกัในดา้นมูลค่า และรูปลกัษณ์ความสวยงามของตวัเอง

แลว้ แต่ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่มีผูส้นใจประกอบธุรกิจคา้ขายทองรูปพรรณเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารแข่งขนัใน

ธุรกิจน้ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ดังนั้นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีจะท าให้ธุรกิจทองค ารูปพรรณนั้นประสบ

ความส าเร็จและสามารถสร้างรายไดใ้ห้มากท่ีสุดส าหรับเจา้ของธุรกิจแต่ละรายนั้น จ  าตอ้งมีการบริการเสริม

ต่างๆเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค เพื่อเป็นส่วนเสริมความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุดไม่วา่

จะเป็นการให้ทางเลือกในการผอ่นช าระ มรการรับประกนัมาตรฐานจากส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือมีการ

บริการรับซ่อม ลา้ง เป็นตน้ 

8.3 ผลการศึกษาวจัิยพบว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณทองค ารูปพรรณ 96.5% . 

1) ขั้นตอนการรับรู้ปัญหา ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า การลงทุนในรูปแบบอ่ืน เช่น 

ตลาดหุ้น มีความเส่ียงสูง หรือการฝากเงินกบัธนาคารให้ดอกเบ้ียต ่า จึงอยากจะลงทุนโดยการซ้ือทองรูปพรรณ 

ซ้ือทองรูปพรรณเพราะราคาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งเร็ว โดยการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และ

คณะ (2538) ท่ีได้กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบด้วยการเกิดความตอ้งการเป็น

ล าดับแรก และเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการกระตุ้นด้วยปัจจัยต่างๆ ซึงผูบ้ริโภคหึความกับการหาเล้ียงชีพ จึงให้

ความส าคญักบัการท่ีมูลค่าของทองรูปพรรณเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผนวกกบัการลงทุนท่ีมัง่คงมากกวา่ตลาด

หุน้ หรือการฝากเงินกบัธนาคาร 

2) ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ก่อนซ้ือทองรูปพรรณท่า

ค านึงถึงประสบการณ์การซ้ือทองรูปพรรณในอดีตจากร้านท่ีท่านเคยซ้ือ ท่านซ้ือทองรูปพรรณท่านส ารวจและ

สอบถามตามร้านคา้ท่ีจ  าหน่าย และ ก่อนจะซ้ือทองรูปพรรณท่านหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 

นิตยสาร เป็นต้น ผลการศึกษาน้ีสะท้อนให้เห็นว่าเม่ือผู ้บริโภคได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการ

ทองรูปพรรณนั้นๆ ตอ้งเสาะหาขอ้มูลเพิ่มเติม ไม่วา่จะเป็นบุคคล เช่น ครอบครัว เพื่อ หรือ แหล่งพาณิชย ์เช่น 

การโฆษณา พนกังานขาย เพื่อให้ไดสิ้นคา้ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงอิทธิพลของแหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีแตกต่าง

กนัตามผลิตภณัฑ์และผูซ้ื้อ ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของศรีสุภา สหชยัเสรี (2544) ท่ีกล่าวไวว้า่ทองค ารูปพรรณเป็นส่ิง

ท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการท่ีจะตดัสินใจในซ้ือไดน้ั้นตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญั

ท่ีสุดนัน่คือตวัจากประสบการณ์ของผูบ้ริโภคเอง  

3) ขั้นตอนการประเมิณผลทางเลือก ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ช่ือเสียง และความ

น่าเช่ือถือของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายทองรูปพรรณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ  ลวดลายท่ีสวยงาม และ



 
 

 

คุณภาพท่ีดีของทองรูปพรรณ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ และ การส่งเสริมการขาย เช่น ลดค่า

ก าเหน็จ ของแถม มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของเจนจิ

รา ล้ืมธนสาร (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง กระบวนการติดใจซ้ือทองค ารูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงผลวิจยัพบวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ลูกคา้ให้ความส าคญักบั ช่ือเสียง และความ

น่าเช่ือถือของร้านคา้ท่ีจดัจ าหน่ายทองรูปพรรณ 

4 ) ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณจาก

ร้านคา้ท่ีสามารถช าระเงินไดห้ลายวิธีเหมาะสมกบัวิธีการช าระเงินของท่าน เช่น ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือผอ่น

ช าระกบัสถาบนัการเงิน เช่น อิออน เฟิร์สทช์อ้ย และตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณจากร้านคา้ท่ีสามารถไปซ้ือได้

สะดวก เช่น อยูใ่กลชุ้มชน หรืออยูใ่นห้างสรรพสินคา้ท่ีมีท่ีจอดรถเพียงพอ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการ

ศึกษาวิจยัของซ่อนกล่ิน สมอ (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ

ของลูก กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ต ท่ีผลการศึกพบว่าในดา้นช่องการจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อการ

ตดัสินใจเร่ืองถานท่ีตั้นท่ีอยูใ่นยา่นชุมชนสามารถไปมาสะดวก มีท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอ  

5) ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ มีความพึงพอใจต่อ

ทองรูปพรรณท่ีซ้ือไป ในอนาคตท่านจะกลบัมาซ้ือทองรูปพรรณท่ีร้านเดิมอีกคร้ัง  และ จะแนะน าให้เพื่อนหรือ

คนใกลชิ้ดให้ซ้ือทองรูปพรรณจากร้านเดิม โดยจากการผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุรินทร์ 

ตนนัวิจิตร (2539) ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการบริโภคทองค ารูปพรรณของปัจเจกบุคคลในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงผล

การศึกาพบวา่ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือทองรูปพรรณจากคา้ท่ีคุน้เคย หรือเคยซ้ือเป็นประจ ามากท่ีสุด โดยรองลงมาคือ

ร้านท่ีมีช่ือเสียงและร้านท่ีรับแลกเปล่ียนคืนในราคาสูง ซ่ึงจากคุณภาพของทองค ารูปพรรณท่ีมีจ าหน่ายใน

ปัจจุบนัสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งดีทั้งในดา้นความสวยงานและมูลค่าในตวั ท าให้เกิด

การซ้ือซ ้ าและบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 

8.4 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

 1)  ผู ้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ทองรูปพรรณ 96.5% ของผูบ้ริโภคอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทุรี โดยภาพรวม แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ กนกวรรณ ม่านสุข (2546) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 

96.5% ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา แตกต่าง

กนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดบัทองรูปพรรณ 96.5% แตกต่างกนั 



 
 

 

 2) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.01 สอดคล้องกบัการศึกษาของศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ (2534) ท่ีไดท้  าการศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด ทท่ีไดก้ล่าวไวว้า่องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์ 

เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ ทางการตลาดท่ีท าให้เกิดความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามกระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

และเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความพอใจของผูบ้ริโภคดว้ย และการศึกษาของซ่อนกล่ิน สมอ (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือทองค ารูปพรรณของลูกคา้ กรณีศึกษาจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงผลการศึกษาพบวา่ ผู ้

ซ้ือใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจในเร่ืองการตรวจสอบเปอร์เซ็นตแ์ละน ้าหนกัของทองรูปพรรณ ซ่ึงเป็นการให้

ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการในการตดัสินใจซ้ือดว้ยเช่นกนั 

9. ข้อเสนอแนะ 

 9.1 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้ 

 1) จากผลวิจยั พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายหลกั คือ เพศหญิงท่ีจะมีกระบวนการตดัสินใจมากกวา่เพศ

ชาย เพราะฉะนั้นควรท่ีมีการะกระตุน้และแรงจูงใจให้ผูบ้ริโภคมีกระบวนการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว ดว้ยการท า

โปรโมชัน่หรือโฆษณา เพื่อกระตุน้และจูงใจผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑ ์

 2) จากผลวจิยั พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นเพื่อ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อใหก้ระตุน้ซ้ือทองรูปพรรณ 96.5% ควรมีการออกแบบผลิตภณัฑข์องทองรูปพรรณ

และมีการบริการท่ีน่าสนใจในดา้นผลิตภณัฑห์ลกั รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั และผลิตภณัฑ์ควบ

ใหมี้ความแปลกใหม่อยูเ่สมอเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ า และบอกต่อเพื่อเป็น

การขยายฐานลูกคา้ 

 3) จากผลวิจยั ผูป้ระกอบการ ควรตอ้งมีจรราบรรณในการใส่ใจคุณภาพ และมาตรฐาน น ้ าหนกัของ

ทองรูปพรรณอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้ากข้ึน 

 4) ผูป้ระกอบการ ควรใส่ใจถึงองค์ประกอบในทุกด้านของผลิตภณัฑ์ทองรูปพรรณ ทั้งในด้านราคา 

ความสะดวกของสถานท่ีจ าหน่าย การจดัท าโปโมชัน่ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ เหมาะกบัสถาการณ์สภาวะ

เศรษฐกิจ มีการลด แลก แจก แถม ส าหรับผูบ้ริโภคในยดุปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และสามารถ

ท่ีจะหาขอ้มูลต่างเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจจะซ้ืออย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มท่ีจะ



 
 

 

ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณมากข้ึน อีกทั้งตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการบริการหลงัการขาย เพื่อใหเ้กิดการซ้ือซ ้ าหรือ

การบอกต่อไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 

9.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรมมการซ้ือผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณ เพื่อทราบถึงข้อมูลและ

ความสามารถในการซ้ือของผูบ้ริโภคและทราบถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถน าผลการศึกษามาใช้

เป็นแนวทางในการสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 2)  ควรท าการศึกษาถึงแนวโน้มการออกแบบผลิตภณัฑ์ของรูปพรรณ 96.5%เพื่อให้สอดคล้องกับ

รสนิยมหรือ ไลทส์ไตลข์องผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัมากท่ีสุด เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์

ทองรูปพรรณ ใหผู้บ้ริโภคไดมี้ทางเลือกท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 

10. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัเล่มน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.

ศิวะนนัท ์ศิวพิทกัษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีไดเ้สียสละเวลาให้ค  าปรึกษาขอ้แนะน าแนวทางในการจดัท า

และแกไ้ขเน้ือหาให้มีความถูกตอ้ง รวมทั้งการให้ขอ้คิดเห็นจ่างๆอนัเป็นประโยชน์จนกระทั้งส าเร็จลุล่วงไปได้

ดว้ยดี 

การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จไม่ได ้หากขาดความร่วมมือจากผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอบางบวัทอง 

จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเสียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถามทั้ง 400 คน  ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประยชน์

ต่อธุรกิจผลิตภณัฑท์องรูปพรรณ 

ในทา้ยท่ีสุดน้ี ตอ้งขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง การศึกษาใน

ตอนตน้รวมทั้งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการทดสอบต่างๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วน ช่วยเหลือและเป็นก าลงใจรวมทั้งให้

การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจน าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง 
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