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ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 

The Effect of Marketing Mix and Consumer Behavior on Buying 
Gold Ornament in Kanchanaburi Province 
ชมพูนุท อารัญภาณุ 1    ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง 2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จ านวน 399 คน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานใน
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้
ค่าสถิติ Nonparametric Chi – Square (Kruskal – Wallis Test) ในการหาค่าความแตกต่างของตัวแปร 
 ผลการวิจัยพบว่า ส่วนผสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุ  26-35 
ปีอยู่ระดับอนุปริญญาตรี/ ปวส.  มีรายได้ 9,000-15,000 บาท  วัตถุประสงค์ ในการซื้อเก็บเพื่อสะสมไว้
ให้ลูกหลาน และส่วนประสมทางการตลาดทางด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณ 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด, ทองค ารูปพรรณ   
 
     ABSTRACT 
 
 This independent study aims to access the attitude of Marketing Mix and Behavior that affect 
the population to Buy Gold Ornament in Kanchanaburi Province.The sample group was 399 people. 
Personal data was analyzed by using descriptive statistics: percentages, averages, standard deviation, t-
test and f-test for 2 groups. Data was analyzed over  3 variable groups by testing on the LSD (Least 
Significant Difference) comparison case of finding the level of significance .05 and Person’s product 
moment correlation coefficient. 
            The study results showed that the choice buy gold ornament in Danmakamtia Kanchanaburi. 
The sample group 399 people. The results showed the most people were female group 307 
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people.Think average 76.9. A majority of individuals between 26-35 years old amount 112 people 
think average 28.1 and work on employee company amount 122 people think average 30.60 with an 
income between 9,000-15,000 Bath per month amount 182 people think average 45.60 at the bachelor 
degree amount 213 people Think average 53.40 Marketing mix of price different that affect the 
population is behavior to buy Gold ornament in Danmakamtia district Kanchanaburi province. was at 
statistical significance .01. 
KEYWORDS: Marketing Mix of price, population is behavior 
 
บทน า 
 ทองค า จัดได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ ที่ทุกคนนิยมสะสมเป็นสมบัติส่วนตัวเพราะนอกจากจะมีค่าแทน
เงินแล้วทองรูปพรรณ ยังมีความสวยงาม  มีศิลปะอันทรงคุณค่าอยู่ในตัวจากอดีตจนถึงปัจจุบันทองถูกใช้
เป็นของก านัลอัน มีค่าที่มอบให้แก่กันในโอกาสพิเศษต่าง ๆโดยในยุคแรกทองค าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 
99.99% หรือที่คนสมัยโบราณเรียกว่า ทองโบราณและมีชื่อทางการว่า ทองสุโขทัย ซึ่งเป็นทองรูปพรรณ
รุ่นแรกของประเทศไทย ที่จะผลิตและท าตามค าสั่งของลูกค้า  โดยลูกค้าจะน าทองค ามาให้ช่างก็จะผลิต
ออกมาเป็นรูปพรรณตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ก าไร แหวน ต่างหู เป็นต้น   โดยจะ
ไม่มีวางจ าหน่ายเหมือนดังในปัจจุบัน  ต่อมามูลค่าของทองค าสูงขึ้นลูกค้าไม่มีก าลังที่จะซื้อเนื่องจากมี
ราคาที่ค่อนข้างสูงจึงได้ก าเนิดร้านทองตู้แดงที่ปัจจุบันมีการจดทะเบียนทางการค้าใหม่  นามว่า  ห้างทอง
โดยมีสมาคมผู้ค้าทองรูปพรรณแห่งประเทศไทย  เป็นผู้ก าหนดราคาซื้อขายทองรูปพรรณซึ่งห้าง
ทองรูปพรรณที่จดทะเบียนการค้าจะต้องขายและรับซื้อในราคาควบคุมที่สมาคมก าหนด โดยอ้างอิงจาก
ตลาดโลก ข้อแตกต่างระหว่างทองสุโขทัย และทองตู้แดงคือ จะผลิตทองค ารูปพรรณที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 
96.5% เพราะตัวเนื้อทองค ามีความหลอมเหลวอ่อนตัวและสามารถขึ้นรูปได้สวยงามกว่าทองสุโขทัย ใน
อดีต และมีราคาที่ไม่สูงเหมือนทองสุโขทัยที่มีเนื้อทองค าสูง เปอร์เซ็นต์สูงและผู้บริโภคไม่มีก าลังที่จะ
ซื้อมาสวมใส่เหมือนดังทองตู้แดงในปัจจุบัน ส่วนครองตลาดทองรูปพรรณในประเทศไทยอัตราการ
ขยายตัวที่ลดลงและตลาดภายในประเทศค่อนข้างจ ากัด  อุตสาหกรรมทองรูปพรรณมีความส าคัญและ
ส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมากเพราะจัดเป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจผลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มผู้ซื้อทองค ารูปพรรณและเพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการธุรกิจได้ 
 เน่ืองจากร้านทองรูปพรรณเปรียบได้กับสถาบันทางการเงินที่ส าคัญแห่งที่สองรองจากธนาคาร 
เพราะเป็นแหล่งธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายกัน อาทิ  การท าเร่ืองเงินกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ า
ประกัน โดยที่ทางลูกค้าจะน าสินทรัพย์ที่เป็นทองรูปพรรณมาฝากไว้กับทางร้านทองรูปพรรณ ยึดไว้เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยมีวงเงินจ ากัดซึ่งเปรียบได้กับธนาคารก็จะต้องมี ที่ดินมาจ านองเพื่อขอ
หลักทรัพย์ในการกู้ยืมวงเงินเหมือนกัน สองธุรกิจนี้มีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายๆกันในเร่ืองของการกู้ 
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เมื่อครบวาระที่จะต้องมาช าระดอกเบี้ยลูกค้าจะต้องมาช าระดอกเบี้ยให้กับทางร้านทองตามระเบียบการที่
ทางร้านก าหนด 
 ร้านทองรูปพรรณในจังหวัดกาญจนบุรีมีมากมายหลายร้านหลายสาขา  เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีอ าเภอที่แยกออกไปอีกหลายอ าเภอ หลายต าบล จึงยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจึงเลือก
แนวทางการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณเพียงอ าเภอเดียว ด่านมะขามเตี้ย 
ซึ่งเป็นอ าเภอที่ผู้วิจัยได้อาศัยและมีความคุ้นเคยกับลักษณะโครงสร้างของประชากรในอ าเภอด่านมะขาม
เต้ียเป็นพื้นฐาน  ประกอบกับอ าเภอด่านมะขามเต้ียมีร้านทองรูปพรรณอยู่แค่สองร้านและอ าเภอละแวก 
ใกล้เคียงอีกแค่สองร้าน จึงง่ายต่อการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการและเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณโดยการสุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มคนในต าบลทั้งสี่ต าบลที่ขึ้นตรงกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย  อีกทั้ง
ผู้วิจัยมีความสนิทสนมและรู้จักผู้ประกอบการร้านทองรูปพรรณห้างทองทองสุขที่จ าหน่ายทองค า
รูปพรรณในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยเป็นอย่างดีจึงได้ข้อมูลที่เป็นความจริงและมีความถูกต้องชัดเจนอย่าง
เป็นที่สุด 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  
 2 .เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขาม
เตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ี
  3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
สมมติฐานการวิจัย 
   1.  ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
 2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
กรอบแนวความคิด 

การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาปัจจัยต่ างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี ้
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2.  ส่วนประสมทางการตลาด 
     2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ 
     2.2 ด้านราคา           

     2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

     2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
ภาพท่ี1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
                        ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 
      
      1.  ข้อมูลทั่วไป                      
           1.1  เพศ 
           1.2  อายุ                     
           1.3  ระดับการศึกษา 
           1.4  อาชีพ  
           1.5  สถานภาพทางการสมรส 
           1.6  รายได้ 
   
       
  
 
   
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 

   2. เพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 

   3. เพื่อปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของ
ประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
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แนวคิดทางทฤษฎี 
 ผู้วิจัยจะน าเสนอหลักการและทฤษฎีที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามล าดับหัวข้อต่อไปนี้ 
แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค(Kotler. 2002:91-112)  
 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้านต่างๆอาทิ อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต อายุ (Age)  
และวัฏจักรของชีวิต อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภค
เลือกซื้อมาขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจ าเป็นต้องขึ้นอยู่กับอายุของผู้บริโภค เช่น ลักษณะรสนิยมการแต่งกายที่แตกต่าง
กันของแต่ละช่วงวัย วัฏจักรของชีวิตก็มีอิทธิพลเหนือความต้องการของผู้บริโภคด้วย โดยความต้องการ
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมซื้อจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของวัฏจักรชีวิต  วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle 
stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่
มีอิทธิพลต่อความต้องการทัศนคติและค่านิยมของบุคคลที่ท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ซึ่งน าไปสู่
พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน  โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstance) หรือรายได้ (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจของบุคคลก็คือ รายได้ของบุคคล ซึ่งมีผลต่ออ านาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน  การศึกษา 
(Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่าผู้ที่ขาดการศึกษา การศึกษาน้อย   
ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ค่านิยมหรือคุณค่าหมายถึง ความนิยมในสิ่งของ
หรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือหมายถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รับรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึงรูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย์โดยแสดงออกในรูปของ กิจกรรม (Activities) 
ความสนใจ (Interests) ความคิดเห็น (Opinion)  
 ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
จิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า โดยปัจจัยภายใน
ประกอบด้วย  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สิ่งกระตุ้น (Drive) ที่อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ 
การจูงใจเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลแต่อาจจะกระทบปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม หรือสิ่ง
กระตุ้นที่นักการตลาดใช้เคร่ืองมือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 
(Personality and self-Concept) หมายถึง ลักษณะด้านจิตวิทยาของภายในบุคคลซึ่งช่วยก าหนดและสะท้อนถึงวิธีการ
ซึ่งบุคคลหนึ่งตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของเขา  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการ
เลือกสรรและจัดระเบียบความหมายข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมาย  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมหรือด้านความโน้มเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือความรู้ที่เกิด
จากการรับรู้สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเองดังนั้นตลาดจึงใช้แนวคิดนี้มาเป็นเคร่ืองมือท าประโยชน์ด้วยการ
โฆษณาซ้ าๆเพื่อให้เกิดแรงจูงใจซื้อ  ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitudes) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในขณะเดียวกันความเชื่อก็มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติ ความเชื่อเป็นความคิดที่บุคคลยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต  แนวคิดของ
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ตนเอง (Self concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองหรือความคิดที่คิดว่าบุคคลหรือบุคคลอ่ืน 
(สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนเองอย่างไร 
 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เป็นสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งซึ่ง
เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่งที่แบ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) และ
วัฒนธรรมย่อย (Subculture)  วัฒนธรรมพื้นฐาน  (Culture) หมายถึง พื้นฐานของบุคคลในสังคม เช่นลักษณะนิสัย
ของคนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมของพฤติกรรมสังคมไทย ท าให้มีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน 
วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง กลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ปรากฏชัดเจนในสังคมขนาด
ใหญ่ที่ซับซ้อน  ปัจจัยทางสังคม (Social factor) หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย  กลุ่มอ้างอิง (Reference group) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ซึ่งใช้เป็นแหล่งอ้างอิงส าหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการก าหนดค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือพฤติกรรมทั่วไป   ครอบครัว (Family) หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านสายเลือด 
การแต่งงาน หรือการยอบรับให้อยู่อาศัยด้วยกัน  ชั้นทางสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งกลุ่มภายในสังคมซึ่ง
ภายในกลุ่มประกอบด้วยบุคคลที่มีค่านิยม ความสนใจ และพฤติกรรมอย่างเดียวกัน 
   แบบจ าลองของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Analysis) (Kotler,2002:91-112) 
 เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด 
(Marketing strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1.ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who are constitute the market?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (Occupants)  
 2. ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบสิ่งที่ตลาดซื้อ 
 3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objectives)  
 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who are participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง
บทบาทของกลุ่มต่างๆที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Organization) 
 5. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 
(Operations)  
 6. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) เป็นค าถามทราบโอกาสการซื้อ 
 7. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบโครงสร้างช่องทางที่ผู้บริโภค
จะไปซื้อในช่องทางการจัดจ าหน่ายนั้น  ๆ(Outlets) แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค  (Model of consumer behavior) 
(ศิริวรรณ,2538:68)  เป็นการศึกษาเหตุจูงใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยจะเร่ิมต้นจากการ
เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งกระตุ้นภายนอกได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ
อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง วัฒนธรรม อ่ืน  ๆสิ่งกระตุ้นเหล่านี้ล้วนท าให้เกิดความต้องการ ผ่านเข้ามา
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ในความรู้ส านึกคิดของผู้ซื้อหรือที่เรียกว่า กล่องด า (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือ
ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้
ซื้อซึ่งจะมีผลต่อการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ เนื่องจากมีการจัดสิ่งกระตุ้น 
(Stimulus) ให้เกิดความต้องการ เพื่อให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นแบบจ าลองนี้จึงอาจเรียกว่า Model of 
behavior ดังภาพ 
ภาพท่ี 2 แสดง แบบจ าลองทฤษฎีพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 

Buyer’s black box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :ศิริวรรณ,2538:64 

  

 สิ่งกระตุ้น  (Stimulus)  หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือตัดสินใจสิ่งกระตุ้นอาจ
เกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และ สิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้อง
สนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์สิ่งกระตุ้นที่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการ
ซื้อสินค้า (Buying Motive) ซึ่งใช้เหตุจูงใจซื้อในด้านเหตุผลและด้านจิตวิทยา (อารมณ์) สิ่งกระตุ้นภายนอก
ประกอบด้วยกัน 2 ส่วนคือ  

สิ่งกระตุ้นภายนอก 

-เศรษฐกิจ 

-เทคโนโลย ี

-การเมือง 

-วัฒนธรรม 

สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 

-ผลิตภัณฑ์ 

-ราคา 

-การจัดจ าหน่าย 

-การส่งเสริมการขาย 

 

 

 

กล่องด าหรือความรู้สึกนึก

คิดของผู้ซื้อ 

การตอบสนองของผู้ซื้อ 

-การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 

-การเลือกราคา 

-การเลือกผู้ขาย 

-เวลาในการซื้อ 

-ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผู้ซื้อ 

-ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

-ปัจจัยทางสังคม 

-ปัจจัยส่วนบุคคล 

-ปัจจัยทางจิตวิทยา 

กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ 

-การรับรู้ปัญหา 

-การค้นหาข้อมูล 

-การปะเมินผลทางเลือก 

-การตัดสินใจซื้อ 

-พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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 1. สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่ส าคัญมากที่นักการตลาดจะต้องจัดให้
มีขึ้นเพราะจะสร้างให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวกับการจัดส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4P’sซึ่งประกอบด้วย 
 1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการ 
 1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณา
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
 1.3 สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution and Place) เช่น การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้
ทั่วถึง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
 1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณาสม่ าเสมอ ลดแลกแจกแถม เพื่อ
กระตุ้นความต้องการซื้อ 
 2. สิ่งกระตุ้นภายนอก (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่นอกองค์การซึ่ง
บริษัทควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่ 
 2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น สภาวะเศรษฐกิจรายได้ของผู้บริโภคสิ่งเหล่านี้ล้วนมี
อิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
 2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านการฝาก การถอนเงินอัตโนมัติจาก
ตู้ เพิ่มความสะดวกสบาย สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้บริการธนาคารมากขึ้น 
 2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่มลดภาษีสินค้าใดสินค้า
หนึ่งจะอิทธิพลต่อการเพิ่มลดความต้องการของผู้ซื้อ 
 2.4  สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม  (Culture) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาลต่างๆจะมีผล
กระตุ้นใหผู้้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าตามเทศกาลนั้น 
    กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer‘s Black Box) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
เปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้ส านึกคิดของผู้ซื้อ
จากปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจมีดังนี้ 
 1. ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อได้อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆได้แก่ 
 1.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factor) วัฒนธรรมเป็นเคร่ืองผูกผันบุคคลในกลุ่มไว้ด้วยกันบุคคลจะ
เรียนรู้วัฒนธรรมของภายใต้กระบวนทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 
วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรมพื้นฐานวัฒนธรรมกลุ่มย่อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีและชั้นทางสังคม 
 1.2 ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม การซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มปฐมภูมิ กลุ่มทุติยภูมิ ครอบครัว 
บทบาทสถานะของผู้ซื้อ 
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 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคล
ทางด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ, ขั้นตอน , วัฏจักรชีวิต , ครอบครัว, อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษารูปแบบการ
ด ารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล 
 1.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) เป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อและการใช้สินค้า ได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
 2.  กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 (1)  การรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) 
 (2) การค้นหาข้อมูล 
 (3) การประเมินผลทางเลือก 
 (4) การตัดสินใจซื้อ 
 (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 
ภาพที่ 3 โมเดลแสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Five – Stage of   the consumer  buying  process)  
 

 

 

 

 

   

ที่มา : Kotler,1997:192  

 กลยุทธ์ลูกค้า คือ ต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นใคร และแบ่งกลุ่มได้ (Customer Segmentation) กี่วิธีซึ่งส่วนใหญ่ 
การตลาดแบบใหม่มักใช้เกณฑ์ทางพฤติกรรมของลูกค้า (Behavior Base) เป็นตัวแบ่ง หรือจัดกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม
เช่นๆ ซื้อมาก ซื้อน้อย เป็นกลุ่มชอบต่อรองเปลี่ยนยี่ห้อไปเร่ือยๆหรือความภักดีกับยี่ห้อหรือไม่ เป็นต้น การ
แบ่งกลุ่มลูกค้าก็เพื่อปรับสินค้าและบริการสร้างคุณค่า (New Value) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่
แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า เพราะแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราต้องหาความต้องการของ
ลูกค้า (Customer Need) ตามกระบวนการของผู้บริโภค (Consumption Process) ขั้นตองการบริโภคของแต่ละ
ขั้นตอนจะเป็นโอกาสทางการตลาด (Market Opportunity)ในการสร้างจุดขายที่แตกต่างกัน (Differentiation) ของ

การตัดสินใจซ้ือ

(Purchase decision) 

การค้นหาข้อมูล

(Information) 

การรับรู้ของปัญหา

(Problem recognition) 

การประเมินทางเลือก

(Evaluation of alternative) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ

(Post-purchase behavior) 
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ผลิตภัณฑ์หากสามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้าท าให้เหนือคู่แข่ง และ ลูกค้าเกิดความประทับใจ 
เชื่อกันว่าการสร้างความแตกต่างยุคแรกๆคือ แตกต่างด้วยการลดต้นทุนมาสู่ยุคการสร้างความแตกต่างด้วยการ
สร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ ปัจจุบันก าลังเข้าสู่ยุคการสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างความประทับใจและ
ประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่างกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ดีๆที่ได้มอบให้ในขณะที่ลูกค้าติดต่อใช้ผลิตภัณฑ์และใช้บริการ
หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้ว 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือที่
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน;์และ คณะ.2546:53-55)  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย สิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ 
ตราสินค้า บริการ และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการสถานที่ บุคคลหรือความคิด (Easel 
Walker; and Standton. 2001: 9) ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวคนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคลผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง พยายาม
ค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี ้
 1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือ ความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive Differentiation)  
 1.2 องค์ประกอบ ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การ
บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น  
 1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อ
แสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าใน จิตใจของลูกค้าเป้าหมาย 
  1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
(New and Improved) ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น  
 1.5 กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product Line) คุณสมบัติ
ที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ 
 1.6  คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เป็นการวัดการท างานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์
ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขันถ้าสินค้าคุณภาพต่ าผู้ซื้อจะไม่
ซื้อซ้ า ถ้าสินค้าคุณภาพสูงเกินอ านาจซื้อของผู้บริโภคสินค้าก็ขายไม่ได้นักการตลาดต้องพิจารณาว่าสินค้าควรมี
คุณภาพระดับใดบ้างและต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็นที่พอใจของผู้บริโภค รวมทั้งคุณภาพสินค้าต้องสม่ าเสมอและมี
มาตรฐานเพื่อที่จะสร้างการยอมรับ  
  1.7 ลักษณะทางกายภายของสินค้า (Physical Characteristics of Goods)  หมายถึง เป็นรูปร่างลักษณะที่
ลูกค้าสามารถมองเห็นได้ และสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เช่น รูปร่าง 
ลักษณะ รูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น    
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 2. ราคา (Price) หมายถึง เป็นจ านวนเงินซึ่งแสดงเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพื่อแลกกับผล 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการ การตัดสินในด้านราคาไม่จ าเป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต่ าแต่เป็นราคาที่
ผู้ บริโภคเกิดการรับรู้ในคุณค่า (Perceived Value)   
  3. ชื่อเสียงของผู้ขายหรือตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ค าสัญลักษณ์ การออกแบบหรือส่วนประสม
ของสิ่งดังกล่าว เพื่อระบุถึงสินค้าและบริการของผู้ขายรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มของผู้ขายเพื่อแสดงถึงลักษณะที่
แตกต่างจากคู่แข่ง  
   4. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่ง
ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ให้เกิดการรับรู้ คือการมองเห็นสินค้าเมื่อผู้บริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุ
ภัณฑ์ก็จะน าไปสู่การจูงใจให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องมีความโดดเด่น โดยอาจแสดงถึง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์สินค้านั้นให้ชัดเจน 
 5. การออกแบบ (  Design ) หมายถึง เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบห่อ ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจึงต้อง
ศึกษาความต้องการของ ผู้บริโภค เพื่อออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค   
 6. การรับประกัน ( Warranty ) หมายถึง เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าพวก
รถยนต์ เคร่ืองใช้ในบ้าน และเคร่ืองจักร เพราะเป็นการลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าของลูกค้าและรวมทั้งการ
สร้างความ เชื่อมั่น ฉะนั้น ผู้ผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยค าพูด 
โดยทั่วไปการรับประกันจะระบุเป็นประเด็นส าคัญ 3 ประเด็น คือ 
6.1 การรับประกันต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ว่า ผู้ซื้อจะร้องเรียนที่ไหน กับใคร อย่างไรเมื่อสินค้ามีปัญหา 
6.2 การรับประกันจะต้องให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าก่อนการซื้อ  
6. 3 การรับประกันจะต้องระบุเงื่อนไขการรับประกันทางด้านระยะเวลาขอบเขตความรับผิดชอบและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
 7.  สีของผลิตภัณฑ์ (Color) หมายถึง เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการซื้อเพราะสีท าให้เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา
ช่วยให้เกิดการรับรู้ และสนใจในผลิตภัณฑ์    
 8.  การ ให้บริการ (Serving) หมายถึง การตัดสินใจของผู้บริโภคในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการให้บริการแก่
ลูกค้าของผู้ขายหรือผู้ผลิต คือ ผู้บริโภคมักจะซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ให้บริการดีและถูกใจ  เช่น  การบริการหลังการ
ขาย  เป็นต้น   
 9. วัตถุดิบ (Raw Material)  หรือ วัสดุท่ีใช้ในการผลิต (Material) หมายถึง ผู้ผลิตมีทางเลือกที่จะใช้
วัตถุดิบหรือวัสดุหลายอย่างในการผลิต ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้บริโภคว่าพอใจแบบใดตลอดจน
ต้องพิจารณา ถึงต้นทุนในการผลิต  และ ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบด้วย   
 10. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) และ ภาระจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability) 
หมายถึง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ธุรกิจต้องเผชิญและยังเป็นปัญหาทางจริยธรรมทั้งทางธุรกิจ
และผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยท าให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสมรรถภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดการท างานหรือเป็นอันตรายส าหรับผู้ผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
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 11.  มาตรฐาน (Standard) หมายถึง เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นจะต้องค านึงถึงประโยชน์และ
มาตรฐานของเทคโนโลยีนั้น ซึ่งต้องมีการก าหนดมาตรฐานการผลิตขึ้นจะช่วยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคได ้ 
  12. ความเข้ากันได้ (Compatibility) หมายถึง เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของลูกค้า และสามารถน าไปใช้ได้ดีในทางปฏิบัติโดยไม่เกิดปัญหาในการใช้   
 13. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product Value) หมายถึง เป็นลักษณะผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าที่เกิดจากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่สูงกว่าต้นทุนหรือราคาที่จ่าย
ไป   
 14. ความหลากหลายของสินค้า (Variety) หมายถึง ผู้บริโภคส่วนมากจะพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีให้
เลือกมากในรูปของสี กลิ่น รส ขนาดการบรรจุหีบห่อ แบบ ลักษณะ เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องมีสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 
 ราคา (Price) หมาย ถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ (Easel  
Walker ; and Standton. 2001 : 7) หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเองราคา เป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้อง
ค านึงถึง 
   1 คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคา ผลิตภัณฑ์นั้น 
    2  ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
   3 การแข่งขัน  
    4 ปัจจัยอ่ืน  ๆ
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ระเบียบวิธีการวิจัยในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. ด้านเน้ือหา  
 การวิจัยในครั้งนี้มีเป้าหมายส าคัญเพื่อศึกษาความส าคัญของตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 ถึง กันยายน 2556 เป็นจ านวน 6 เดือน ซึ่งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก ต ารา รายงานวิจัย เว็บไซต์ และข้อมูลจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ สมาคมค้าทองค าแห่ง
ประเทศไทย ร้านทองรายย่อยต่างๆ เป็นต้น 
 2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ เดือนเมษายน 2555 - เดือน กรกฎาคม 2556โดยขอความร่วมมือ
จากกลุ่มประชาชนที่อยู่ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี 
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1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการให้บริการ
ความพึงพอใจจากต ารา เอกสาร งานวิจัย รายงานบทความทางวิชาการ และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น มาใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา คือ ประชากรที่อยู่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยท าการสุ่มเพียง 399 คนเท่านั้น 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติผู้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะ
ใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเต้ียจังหวัดกาญจนบุรี  
 2.  การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจะน า
ข้อมูลที่ได้จากวิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและคุณสมบัติของผู้บริโภค 
  2.1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าสถิติ Nonparametric Chi – Square 
(Kruskal – Wallis Test) ในการหาความแตกต่างของตัวแปร 
  2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี และการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้ค่าสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของสเปียร์แมน (Spearman Rank 
Correlation Coefficient) ในการหาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรและเกณฑ์เฉลี่ยระดับความส าคัญ 
 4. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2541:40) 

n

X
X




 
เมื่อ  X   แทน ค่าเฉลี่ย 

  X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ศ ดร.นราศรี ไววนิชยกุล  2552:246) 
 



63 

 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

 

 
 1

22






 
nn

xxn
S

 
เมื่อ  S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง 
 2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลังสอง 

  n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิแ์อลฟ่า ( -Coefficient) ของครอนบัค 
(Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 :126) 
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เมื่อ    แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 

   2

is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 

     2

ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
3. สถิติที่ใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 

  3.1สูตร Chi-Square ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ตัว โดยมิได้มีการ
ระบุว่าตัวแปรใดเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม นอกจากนั้นไม่สามารถระบุทิศทาง
และขนาดของความสัมพันธ์ได้ การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย เมื่อใช้ Chi-Square ในการทดสอบ
สมมติฐาน  

ความสัมพันธ์ระหว่าง สมมุติฐานท่ี1 กับ สมมุติฐานท่ี2  
สมมุติฐานท่ี1  ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ

ทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน 
 สมมุติฐานท่ี2   ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกัน  
การใช้สูตร Chi-square ทดสอบข้อมูลแบบนามบัญญัติใน 3 กรณีคือ 
 1. การทดสอบความถูกต้องตามทฤษฎี (The one – variable case หรือ Goodness-of-fit test)  

  2.การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของข้อมูล (Test of Homogeneity of Distribution) การทดสอบ
นี้มักจะใช้ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว เพื่อที่จะศึกษาว่า การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรทั้ง 2 ตัว
เหมือนกันหรือแตกต่างกัน  

  3.การทดสอบความเป็นอิสระ  
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(Test of Independence) เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
สูตรการค านวณ      

   





k

1i i

2
ii2

E

)EO( เมื่อ 2
  แทนค่าไคร์สแควร ์

     O แทนค่าความถี่ที่ได้จากการสังเกต (Observe frequency) 
     E แทนค่าความถี่ที่คาดหวัง (Expected frequency) 
     K แทนจ านวนประเภทหรือจ านวนกลุ่ม  
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน (Chi-Square) โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 
 1.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 2.พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
 3.ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
 4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

จากผลการศึกษา พบว่า การเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 399 คน จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า สถานภาพการเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณมากที่สุดเป็นเพศหญิง จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี 
จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 มี
รายได้ต่อเดือน 9,000-15,000  บาท จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.40 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 

จากผลการศึกษา พบว่า การเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 399 คน จ าแนกตามพฤติกรรมการซื้อทองค ารูปพรรณของผู้บริโภค พบว่า 
สาเหตุของการซื้อทองรูปพรรณเพราะ ซื้อเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลาน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 
ประเภทของทองรูปพรรณคือ สร้อยคอ จ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 61.7 รูปแบบของเคร่ืองประดับคือ
รูปแบบลวดลายที่สามารถสื่อความหมายแทนความรู้สึกได้ จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9 จะซื้อ
ทองรูปพรรณคือ จ านวน 1ชิ้น จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 จะซื้อทองรูปพรรณจ านวนคร้ังใน
รอบ 1 ปีคือ 2 คร้ัง / ปี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 จะซื้อทองรูปพรรณในราคาเฉลี่ยคือ 10,000-
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20,000 จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 มีการเลือกซื้อทองรูปพรรณในกรณีราคาทองค าลงคือซื้อ
จ านวนเท่าเดิมตามความต้องการ(โดยไม่สนใจราคาที่เปลี่ยนแปลง) จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.4 
การเลือกซื้อทองรูปพรรณในสถานที่คือห้างทองทองสุข จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 และจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสคือวันปีใหม่ / วันตรุษจีน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1   

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ 
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า

รูปพรรณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.49) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณในด้านผลิตภัณฑ์ ( x =3.86) 
และด้านราคา ( x =3.85) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( x =3.18) และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ส่งเสริมการขาย ( x =3.05) เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละด้านย่อย พบว่า 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =3.86) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทั้งหมด   

  ด้านราคา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณด้าน
ราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.85) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านราคาอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด ยกเว้นการตัดสินใจด้านราคาในเร่ืองสินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 3.42)  

  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง      ( x = 3.18) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต้นๆ ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง   ( x = 3.81) มีสถานที่จอดรถ
สะดวกและเพียงพอ ( x = 4.11) และ ป้ายโฆษณาแสดงชัดเจนและเหมาะสม ( x =3.85) ส่วนการ
ตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับปานกลาง ได้แก่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  ( x =2.50) และการ
ตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับน้อย คือ มีการโฆษณาวิทยุกระจายเสียงของชุมชน 
( x =2.37) และโฆษณาผ่านทางเฟชบุคแฟนเพจ ( x =2.43)   

  ด้านการส่งเสริมการขาย   ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ทองค ารูปพรรณด้านการส่งเสริมการขาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ( x = 3.05) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด  

 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน  
1) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม

การตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา พบว่า 1) ประชากรที่มี 
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การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 2) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 3) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรม
เลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกต่างกัน 4) ประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวน
ทองรูปพรรณที่คุณซื้อต่อคร้ังในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 5) ประชากรที่มี 
รายได้ การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ ต่างกัน มี
พฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน 6) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่
คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  
อายุ อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคา ใดใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน 7) ประชากรที่มี รายได้ การศึกษา ต่างกัน มี
พฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ ต่างกัน มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคา
ลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  แตกต่างกัน  8) 
ประชากรที่มี เพศ  อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใด
มากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 9) ประชากรที่มีเพศ  อายุ อาชีพ รายได้ 
การศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2)  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณที่ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกด้านราคา พบว่า 1) 
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อ
ทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพ
สินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่าง
กัน 2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครอง
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รับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 3) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคา
คุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุด
ในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี คุ้มค่า
เมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของ
เคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 4) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน 
ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็น
กลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนทองรูปพรรณที่คุณซื้อต่อคร้ังในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีแตกต่างกัน 5) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้า
เป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 
1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี 
คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกัน
สินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่คุณซื้อทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 6) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม ราคา
เป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้
มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ 
อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 7) ส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมใน
กรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่
แตกต่างกัน ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคา
ตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามี
ราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน  8) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค า
รูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพ
สินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมซื้อ
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ทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน 9) ส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุร ีไม่แตกต่างกัน ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคา ราคาตั้งตามระดับคุณภาพสินค้า 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ราคาเป็นกลาง ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า มีพฤติกรรมจะซื้อ
ทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลการอภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณ
ของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีโดยการน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
อ้างอิงสนับสนุน สรุปได้ดังนี ้

จากผลการศึกษา พบว่า สถานภาพการเลือกซื้อทองค ารูปพรรณมากที่สุดเป็นเพศหญิง จ านวน 
307 คน อายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 112 คน อาชีพเป็นพนักงานเอกชน จ านวน 122 คน รายได้ต่อ
เดือน 9,000-15,000 บาท จ านวน 182 คน  การศึกษาระดับอนุปริญญา / ปวส. จ านวน 213 คน 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองค ารูปพรรณของผู้บริโภค พบว่า สาเหตุของการซื้อ
ทองรูปพรรณเพราะซื้อเก็บสะสมไว้ให้ลูกหลาน จ านวน 116 คน ประเภทของทองรูปพรรณคือ สร้อยคอ 
จ านวน 246 คน รูปแบบของเคร่ืองประดับคือ รูปแบบลวดลายที่สามารถสื่อความหมายแทนความรู้สึกได้ 
จ านวน 227 คน จะซื้อทองรูปพรรณคือ จ านวน 1ชิ้น จ านวน 197 คน จะซื้อทองรูปพรรณจ านวนคร้ังใน
รอบ 1 ปีคือ 2 คร้ัง / ปี จ านวน 219 คน จะซื้อทองรูปพรรณในราคาเฉลี่ยคือ 10,000-20,000 จ านวน 196 
คน มีการเลือกซื้อทองรูปพรรณในกรณีราคาทองค าลงคือซื้อจ านวนเท่าเดิมตามความต้องการ (โดยไม่
สนใจราคาที่เปลี่ยนแปลง) จ านวน 269 คน การเลือกซื้อทองรูปพรรณในสถานที่คือ ห้างทองทองสุข 
จ านวน 261 คน และจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสคือวันปีใหม่ / วันตรุษจีน จ านวน 128 คน  
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้าน
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทั้งหมด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดอกซ่อนกลิ่น สมอ (2551)  ที่พบว่า ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้า กรณีจังหวัดภูเก็ต มีระดับการตัดสินใจต่อการซื้อ
ทองรูปพรรณมากที่สุดดังนี้ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ซื้อให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจในเร่ืองการตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์และน้ าหนักของทองรูปพรรณ 

  2. ด้านราคา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองค า
รูปพรรณด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านราคาอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด ยกเว้นการตัดสินใจด้านราคาในเร่ืองสินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน อยู่ในระดับ
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ปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภา อุ่นหัตถประดิษฐ์ (2550)  ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองประดับมากที่สุด คือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพ  
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อทองค ารูปพรรณด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับมากมีทั้งหมด 3 ข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับต้นๆ ได้แก่ ตั้งอยู่ใกล้และสะดวกต่อการเดินทาง มีสถานที่จอดรถสะดวกและเพียงพอ  และ ป้าย
โฆษณาแสดงชัดเจนและเหมาะสม  ส่วนการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับปานกลาง 
ได้แก่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน  และการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในระดับน้อย คือ รองลงมา คือ 
มีการโฆษณาวิทยุกระจายเสียงของชุมชน และโฆษณาผ่านทางเฟชบุคแฟนเพจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สิทธิพัฒน์ พิพิธกุล (2550) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้าหลายด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่ง คือ ด้านสถานที่ 
 4. ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณด้านการส่งเสริมการขาย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดอกซ่อนกลิ่น สมอ (2551)  ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณของลูกค้า กรณีจังหวัด
ภูเก็ต มีระดับการตัดสินใจต่อการซื้อทองรูปพรรณมากที่สุดดังนี้ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจในเร่ือง การรับประกันการซื้อคืนทองรูปพรรณในราคาที่ยุติธรรม ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา ระดับนัยส าคัญที่ .05 พบว่า 1) ประชากรที่มี 
การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี 2) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใดมากที่สุดใน
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 3) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรม
เลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่
แตกต่างกัน 4) ประชากรที่มี การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณที่คุณซื้อ อยู่ที่
ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 5) ประชากรที่มี รายได้ การศึกษา 
ต่างกัน มีพฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน  
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา พบว่า 1) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้า
เป็นราคาควบคุมได้มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณเพราะสาเหตุใดในอ าเภอด่าน
มะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 2) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคา
ควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณ ประเภทใด
มากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 3) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา
ที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ราคาคุ้มครองรับประกันสินค้า 
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ต่างกัน มีพฤติกรรมเลือกรูปแบบของเคร่ืองประดับแบบใดที่คุณชอบมากที่สุดในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 
จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 4) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สินค้า สินค้า เป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มีพฤติก รรมซื้อจ านวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ ซื้อ
ทองรูปพรรณในรอบ 1 ปี ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 5) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสม ราคาเป็นกลาง ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อราคาเฉลี่ยของทองรูปพรรณ
ที่คุณซื้อ อยู่ที่ระดับราคาใดในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 6) ส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคาที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า สินค้าเป็นราคาควบคุมได้มาตรฐาน ต่างกัน มี
พฤติกรรมในกรณีที่ทองค ามีราคาลง คุณเลือกซื้อทองรูปพรรณอย่างไรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรีไม่แตกต่างกัน 7) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
ต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อทองค ารูปพรรณจากสถานที่ใดมากที่สุด ในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุรี ไม่แตกต่างกัน 8) ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่มี สินค้าเป็นราคาควบคุมได้
มาตราฐาน ต่างกัน มีพฤติกรรมจะซื้อทองรูปพรรณในโอกาสใดบ้างในอ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด
กาญจนบุร ีไม่แตกต่างกัน  
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึง ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรในอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ใน
คร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อทองค ารูปพรรณของประชากรทั่วไปมากที่สุด  
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของธุรกิจ 
   1. ด้านผลิตภัณฑ์ มีด้วยกันสองรูปแบบคือ  

1.1 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ ทองรูปพรรณมีรูปแบบและลวดลายที่มีความหลากหลายคล้ายคลึงกัน
ทุกร้านจึงเน้นประเด็นไปที่คุณภาพของทองรูปพรรณที่ผ่านมาตรฐาน สคบ.(สมาคมผู้ค้าทองค าคุ้มครอง
ผู้บรโิภคแห่งประเทศไทย) อีกทั้งรูปแบบ ลวดลาย ชี้เฉพาะตรงกับกลุ่มผู้บริโภคในอ าเภอด่านมะขามเต้ีย 

1.2 ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ นั้นคือการให้บริการของร้านทองรูปพรรณ ต้องให้บริการที่เกิด
ความประทับใจแก่ผู้บริโภคและกลับมาใช้บริการซ้ า 

2. ด้านราคา ทองรูปพรรณจัดเป็นสินค้าที่ควบคุมราคาขายจากสมาคมค้าทองค าแห่งประเทศไทย 
จึงมีความเป็นมาตรฐานสูงในด้านราคา ดังนั้นผู้บริโภคควรอ้างอิงสภาพฐานเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจเลือก
ซื้อทองค ารูปพรรณทุกคร้ัง 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ใกล้แหล่งชุมชน สถานที่ราชการและสถาบันการเงิน เพื่อให้
เป็นทีส่ะดุดตากลุ่มผู้บริโภค 

4. การส่งเสริมการขาย   การเผยแพร่ข้อมูลเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มีการจัดรายการ
พิเศษน าสินค้าชิ้นที่ 1 มาใช้เป็นส่วนลดในสินค้าชิ้นถัดไป (สินค้าเฉพาะอย่าง) มีการรับประกันคุณภาพ
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ให้กับเคร่ืองประดับทองค ารูปพรรณที่ลูกค้าซื้อไปทุกชิ้น มีของแจก ของแถม หรือของสะสม และ
โปรโมชั่นลดค่าก าเหน็ด (มีการจับฉลากชิงรางวัล)  
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