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 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบคุคลไดแก อาย ุสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจาํหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรใน
เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุ การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณกลุมตัวอยางทีใ่ชในคร้ังนี้คือ 
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน จงึตองกําหนดโดยการเปดตาราง
หาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได 0.05 และจากการเปดตารางพบวาจํานวนกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งหมด 400 ตัวอยาง สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบ สมมติฐาน
ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความ
แตกตางจะนําไปเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพบวาเพศ อายุ 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณภาพรวมตางกัน นอกจากนี้
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ; อําเภอเมืองปราจันบุรี 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were1) 1) to study personal factors such as age, 
status, education level, occupation and average monthly income Affecting the decision to 
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buy gold jewelry Of population in Mueang District, Prachinburi Province2) To study 
marketing mix factors such as products, prices, distribution channels And marketing 
promotion That affects the decision to buy gold jewelry Of population in Mueang District, 
Prachinburi Province This research is quantitative research. The samples used in this study 
are Population in Mueang District, Prachinburi Province Which does not know the exact 
number It must be determined by opening a table to find the sample size of Yamane 
(1973) at a 95% confidence level and an acceptable tolerance value of 0.05 and from 
opening the table, it is found that the total number of samples used in this research is 400 
samples The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Test hypotheses by t-test, One-Way ANOVA. If differences were found, they 
would be compared. Pair By means of LSD and multiple regression statistics 
 The hypothesis test found that Population in Mueang District, Prachinburi 
Province, found that gender, age, occupation and average monthly income are different. 
Makes the decision to buy gold jewelry in general different In addition, the marketing mix 
of products, price and marketing promotion Affecting the decision to buy gold jewelry Of 
population in Mueang District, Prachinburi Province 
 
Keywords: The decision to buy gold jewelery; Mueang Prachan Buri District 

บทนํา  
 ในปจจุบันทองคําเปนที่รูจักในสังคมมนุษยเปนระยะเวลาประมาณ 6,000 ป คําวา “gold” มา
จากคําวา “geolo” ซึ่งหมายถึงสีเหลือง สัญลักษณทองคํา “Au” มาจากภาษาละติน “Aurum” ซึ่ง
หมายถึงทอง ในสมัยโบราณทองถูกนํามาใชเปนเคร่ืองตกแตงของพิธีกรรมทางศาสนา หรือความมั่งค่ัง ความ
มั่งค่ังทองที่ผานมาสามารถกําหนดไดโดยการพัฒนาความสัมพันธกับชาวตางชาติ เพราะรอยัลไลนถูกเขียน
ลงบนแผนทองคํา นอกจากนี้เคร่ืองประดับและอุปกรณยังเปนที่นิยมในหมูทอง ทองคําเปนโลหะที่มีคามาก 
ในอดีตจนถึงปจจุบันทุกๆประเทศตองการที่อาณานิคมเพื่อคนหาแหลงแรทองคําทองคําจึงถือวามี
ความสําคัญเปนเคร่ืองแสดงความมั่นคงของประเทศ ทุกประเทศจึงตองมีทองคําและยังเปนมาตรฐานที่ใชใน
การกําหนดคาเงินของประเทศนั้นๆ เพราะฉะนั้นจึงเห็นไดวาทองคํามีความสําคัญทําใหและมีบทบาทเปน
อยางมากในการแสดงถึงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในปจจุบันราคาทองคําในประเทศไทยมีการ
เคลื่อนไหวอยางรุนแรง เนื่องจากราคาทองคํามีการออนไหวไดงายกับขาวสารตางๆที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนขาว
ตางประเทศหรือในประเทศ จึงทําใหผูบริโภคตองใชการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ เนื่องจากทองคํามีราคา
สูงข้ึนกวาสมัยกอนอยูมาก และทองคําเปนสิ่งสิ้นเปลือง ซึ่งผูบริโภคที่จะซื้อขายทองคําไดตองมีเงินเหลือเก็บ
ออม นอกจากการใชจายในชีวิตประจําวันและอ่ืนๆ นอกจากนี้ประโยชนของทองคํา คือ เพื่อความสวยงาม
ตัวแปรที่สําคัญในการกําหนด ราคาทองคํา ไดแก ราคาทองคํา อัตราคา คาเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ และ 
Demand and Supply ของทองคําภายในประเทศ ในปจจุบันมีราคาทองคํามีการผันผวนเปนจํานวนมาก 
และมีแนวโนมที่จะมีราคาข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหผูบริโภคตระหนักถึงองคประกอบตางๆของทองคํา
รูปพรรณและการตัดสินใจซื้อทองคํามากยิ่งข้ึนกวาอดีต เพราะการซื้อทองคํานั้นตองใชเงินจํานวนมากในการ
ซื้อและเปนผลิตภัณฑที่ไมมีความจาํเปนในชีวติประจําวันมีประโยชนเพียงแคเพื่อความสวยงามเปนหลัก และ
เปนทรัพยสินได 
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 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบถึงสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
ทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อเปนขอมูลสําหรับผูประกอบธุรกิจ
หางรานทองนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน สอดคลองตามความตองการของผูบริโภค อีกทั้งเปน
ขอมูลสําหรับผูประกอบธุรกิจที่สนใจเขาสูธุรกิจหางรานทองใหทราบถึงขอมูลความตองการของผูบริโภค 
นําไปเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ และเพิ่มยอดการขาย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี จํากัดแตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณ ของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปนี ้
 1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี คร้ังนี้ ไดทําการเลือกกลุมประชากรที่อยูในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดปราจีนบุรี  
 2. ขอบเขตของกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในคร้ังนี้คือ ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี ซึ่งไมทราบจํานวนที่แนนอน จึงตองกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ 
Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05 และจากการเปด
ตารางพบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีทั้งหมด 400 ตัวอยาง 
 3. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือทองคํารูปพรรณ ของ
ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไดกําหนดตัวแปรเพื่อการศึกษาวิจัยประกอบไปดวยตัวแปร
ดังตอไปนี้ 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ที่ไดกําหนดข้ึนเพื่อทําการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแกปจจัยสวน
บุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่ไดกําหนดข้ึนเพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  
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การตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบไปแก การ
ตัดสินใจซื้อ 
 4. ขอบเขตระยะเวลา การดําเนินการศึกษาวิจัย เร่ิมตั้งแต เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล                       

- เพศ                                                           

- อายุ                                                           

- สถานภาพ                                                  

- ระดับการศึกษา                                          

-อาชีพ                                                          

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด           

- ผลิตภัณฑ                                                  

- ราคา                                                              

- ชองทางการจัดจําหนาย                                 

- การสงเสริมการตลาด 

 

การตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อเปนขอมูลใหผูประกอบการทราบถึงการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขต

อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

 2. เพื่อนําผลการวิจัยไปกําหนดกลยุทธทางปจจัยสวนประสมการตลาดใหตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภค  

 3. ผลการวิจยัฉบับนี้เพื่อใชเปนขอมูลในการตอยอดการทํางานวิจัยเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ

ทองคํา เพื่อจะเปนพืน้ฐานในงานวิจัยอ่ืนในอนาคต 

 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับดานปจจัยสวนบุคคล                                                                             

 เสาวลักษณ สมานพิทักษวงศ (2560) ไดสรุปแนวคิด ทฤษฏีทางดานประชากรศาสตรไววาชองทาง

ในการทําธุรกิจนัน้ข้ึนอยูกับปจจัยทางดานประชากรศาสตรเปนสวนใหญนักการตลาดตองตดิตามสนใจใน

แนวโนมของประชากรอยูตลอดตลอดเวลา เพื่อที่จะตรวจสอบวาการลงทนุในขณะนั้นคุมคาทางดานธุรกิจ

หรือไม และยังตองอาศัยตัวแปรอ่ืนๆเขามาเก่ียวของ เชน อํานาจการซื้อของประชากรเหลานัน้ ซึ่งสามารถ

จําแนกหลักทางดานประชากรศาสตรได โดยใชเกณฑ เชน เพศ อายุ วงจรชีวิตของครอบครัว รายได อาชีพ 

การศึกษา ศาสนา เชื่อชาต ิเปนตน 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) หลักการตลาด ไดใหแนวคิดใหมเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด ไว

วาในการสรางความพงึพอใจแกลูกคา ตองคํานงึถึงสวนประสมทางการตลาด คือ 4P ในการตอบสนองความ

ตองการและพฤติกรรมของลูกคา คือ 4P ดังนี ้1) ผลิตภัณฑ จะตองมีอรรถประโยชน มีมูลคา และตรงกับ

ความตองการของลูกคา จึงจะทาํใหผลิตภัณฑสามารถขายได 2) ราคา มูลคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงินตอง

เหมาะสมกบราคา เพราะลูกคาจะเปรียบเทียบมลูคาผลิตภัณฑกับตนทนุ ถามูลคาสูงกวา หรือเหมาะสมกับ

ราคาลูกคาจึงจะซื้อ 3) สถานที่ หรือ ชองทางจัดจําหนาย ไดแก ที่ตั้ง การจัดสถานที่ การจัดหมวดหมูของ 

สินคา จาํนวนสาขา และชองทางเขาถึงสินคา เชน โทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน โดยมุงเนนความ 

สะดวกสบายใหกบลูกคา 4) การสงเสริมการตลาด ไดแกการใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑแกลูกคา 

โดยเลือกชองทางในการติดตอสือ่สารใหเหมาะสมกบกับขอมูลลกูคา เชน พนักงานขาย โทรทัศน วิทยุ สื่อ

สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต ปายโฆษณา เปนตน เพื่อใหลูกคาไดรับขอมูลขาวสารที ่รวดเร็วและทั่วถึง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ  

  Kotler  (2000, p. 176-178) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือ 

แรงจูงใจ การรับรูการเรียนรูบุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และ ตระหนักวามี

สินคาใหเลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเก่ียวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือ ขอมูลที่ฝายผูผลิต

ใหมาและสุดทายคือการประเมนิคาของทางเลือกเหลานัน้ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) กับ ตัวแปรที่มีระดบัการ

วัดเชิงกลุม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว แปร

ที่มีระดับการวัดเชงิปริมาณ ไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ 

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรี 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี ้

  (1) ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ตางกัน ทาํใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

ตางกัน 

   1.1 ปจจัยสวนบุคคลดานเพศตางกัน การตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุ ตางกันจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบ t – test 

   1.2 ปจจัยสวนบุคคลดานอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตางกันจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตาง จะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธ ี

Multiple Comparisons (LSD) 

   1.3 ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ ทําใหการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากร

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรี ตางกัน จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี Multiple 

Comparisons (LSD) 

    1.4 ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ 

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตางกันจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธ ี

Multiple Comparisons (LSD)  

   1.5 ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตางกันจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี Multiple 

Comparisons (LSD) 

   1.6 ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ตางกันจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดย

ใชวิธี Multiple Comparisons (LSD) 
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  (2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี       

    2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 

Multiple Regression Analysis 

   2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ 

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple 

Regression Analysis 

    2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะใชการวิเคราะหขอมูลดวย

สถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

    2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอย

พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

ผลการวิจัย 
 สวนที่ 1 ผลการศึกษาขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง และการศึกษาวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่ใชใน

การวิจัย พบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มี

อายุระหวาง 21-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ย 20,0001-30,000บาท  

 ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ที่เปนกลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมทั้งหมดอยูในระดับมาก และ มีการตัดสนิใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

 ผลการศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากทีสุ่ด เนื่องจากดานผลิตภัณฑ 

มีรูปแบบสนิคามีความสวยงาม รูปแบบสนิคามีใหเลือกหลากหลาย สนิคาผลิตจากวัสดุแท คุณภาพดี สนิคา

มีการตีตราประทบัทองเปนสัญญาลักษณของรานที่ชัดเจน แบรนดมีชื่อเสียง สามารถสั่งผลิตตามความ

ตองการเฉพาะของลูกคาไดทุกแบบและสินคามีใบรับประกันที่มมีาตรฐาน นาเชื่อถือ รับประกันหลังการซื้อ 

รองลงมาดานราคา อยูในระดบัมาก เนื่องจากราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณคาที่ไดรับ  ราคาสามารถ

ตอรองไดอยางสมเหตุสมผล ราคาซื้อขายมีการกําหนดตามมาตรฐานระดับโลกมีการติดปายราคาที่ชัดเจน 

ระดับราคามีใหเลือกหลากหลายตามที่ตองการ และราคาคากําเหน็จกําหนดตามมาตรฐาน ลาํดับถัดไปเปน

ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก เนื่องจากมีหนารานที่ชดัเจน . มีชองทางการติดตอสื่อสาร

หลากหลายและทันสมัย เชน Line, Instagram, Facebook รานคาที่ตัง้อยูในทําเลที่สะดวกในการเดินทาง 

รานคามีสถานทีจ่อดรถเพียงพอ และสามารถเลือกชําระเงนิไดหลายวิธี เชน บัตร เครดิต เงินสด เปนตน 
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และดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก เนื่องจากมีการประชาสัมพนัธผานสื่อออนไลนและออฟไลนอยาง

ทั่วถึง เชน นิตยสาร แผนพบั อีเมลล เว็บไซต โปสเตอร เปนตน มีการสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆ

อยางสม่ําเสมอ มีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน มีบตัรสมาชิก มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของขวัญ มี

การโปรโมทสินคาในชองทาง เชน Line, Instagram, Facebook และมีการแจกของ เชน แกว กระเปา 

ผาขนหนู เปนตน เมื่อซื้อสินคาทางรานตามขนาดหรือจํานวนเงินที่ซื้อ 

 ดานการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณโดยภาพรรวม ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี ที่เปนกลุมตัวอยางมคีวามคิดเห็นวาดานการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก เนื่องจากจะตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณอยางแนนอน 

 สวนที่ 2 ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ ที่แตกตางกัน    

  สมมติฐานที่ 1.1 ปจจัยดานเพศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรีแตกตางกัน  

  ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีเพศที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อทองคํารูปพรรณและมีความสัมพันธตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ โดยมีคา Sig เทากับ 0.000 ซึ่งมี

คานอยกวาระดบันัยสําคัญที่ 0.01 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานเพศสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ กับ วชิรวัชร งามละมอม 

(2558) กลาวไววา ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤตกิรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน เพศหญิงมี

แนวโนมมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะ

สงและรับขาวสารเพียงอยางเดยีวเทานัน้แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพนัธอันดีใหเกิดข้ึนจากการรับ

และสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิด คานิยม 

และทัศนคต ิ ทั้งนี้เพราะวฒันธรรม และสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน รัชน ี

ไพศาลวงศด ี (2556) เพศ นิยมใชเปนเกณฑในการแบงสวนทางการตลาด ซึ่งความตองการ แรงจูงใจ การ

รับรู ของเพศที่ตางกันทําใหเกิดการเลือกซื้อที่แตกตางกันลักษณะทางประชากรศาสตรดานเพศ เปนสถิตทิี่

วัดได สามารถชวยกําหนดเปาหมายในการกําหนดกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑได 

  สมมติฐานที่ 1.2 ปจจัยดานอายทุี่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรีแตกตางกัน  

  ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจ

ซื้อทองคํารูปพรรณที่แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญที่ระดับสถิติ 0.05 ทั้งนี้คาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู

พบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุต่าํกวาหรือเทากับ 20 ป มีระดับการตัดสินใจซื้อ

ที่นอยกวาประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาย ุ 31-40ป มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.384 มี

คา Sig.เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวานัยสาํคัญที่ระดบัสถิติ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวา ประชากรในเขตอําเภอ

เมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาย2ุ1-30ป  มีระดับการตัดสนิใจซือ้นอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี ที่มีอายุ 31-40ป มีผลตางคาเฉลี่ยเทกับ -0.209 มีคา Sig. เทากับ 0.039 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 
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แสดงใหเห็นวาการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ของ

ประชากรชวงอายุ 31-40ป อยูในระดับการตัดสินใจนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในชวงอายุอ่ืนๆ 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วรลักษณ วงษกรด (2559) กลาวไววา ในหนวยงานองคกรตางๆ จะประกอบไป

ดวยบุคลากรในระดับตางๆ เปนจาํนวนมาก บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปลักษณะ

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจากปจจัย ตางๆ ซึ่งไดแก อายุ เพศ สถานภาพ 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานในองคกร 

   สมมติฐานที่ 1.3 ปจจัยดานสถานภาพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน  

  ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีสถานภาพแตกตางกันไมสงผลและไมมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ  โดยคา Sig. เทากับ 0.348 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ

ที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสถานภาพไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุ สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวฐิตสิา ศรีโสวรรณา (2560) ลักษณะ

ประชากรศาสตรผลการวิจัยพบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ แตกตางกัน 

สงผลตอความพึงพอใจในการซือ้เคร่ืองประดับทองและจิวเวลร่ี ที่ไมแตกตางกัน 

  สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยดานระดบัการศึกษาที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน  

  ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันไมสงผลและ

ไมมีความสัมพนัธตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  โดยคา Sig. เทากับ 0.170 ซึ่งมีคามากกวาระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยดานสถานภาพไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวฐติิสา ศรีโสวรรณา (2560) 

ลักษณะประชากรศาสตรผลการวิจัยพบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที ่

แตกตางกัน สงผลตอความพึงพอใจในการซื้อเคร่ืองประดับทองและจิวเวลร่ี ทีไ่มแตกตางกันและสอดคลอง

กับงานวิจัยวนาลี สงัฆเวช (2554) กลาวไววา คุณภาพการใหบริการของผูที่มาใชบริการโรงพยาบาล

พระปกเกลาจันทบุรี(ตึกอายุรกรรมหญิง)โดยรวมอยูในระดับ มากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือดานเคร่ืองมืออุปกรณและสิ่งอา นวยความสะดวกรองลงมาคือ ดานระบบงาน/

กระบวนการและดานสิ่งแวดลอม อาคารสถานที่มีความคิดเห็นเปนอันดบัสุดทาย เปรียบเทียบคุณภาพการ

ใหใหบริการของผูที่มาใชบริการโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี (ตึกอายุรกรรมหญิง)จําแนกตามปจจยั

สวนบุคคล พบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกตางกัน มผีูใชบริการมีความ

คิดเห็นตอคุณภาพไมแตกตางกันและผูใชบริการที่ม ี รายไดตางกัน มีผูใชบริการมีความคิดเห็นตอคุณภาพ

แตกตางกัน 

  สมมติฐานที่ 1.5 ปจจัยดานอาชพีที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  

ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรีแตกตางกัน  

  ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาชีพที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อทองคํารูปพรรณที่แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01 ทั้งนี้คาความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู
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พบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาอาย ุมีระดับการตัดสินใจซื้อ

ที่นอยกวาประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาชพีธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีผลตางคาเฉลี่ย

เทากับ -0.448 มีคา Sig.เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวานัยสาํคัญที่ระดับสถิติ 0.01 นอกจากนี้ยังพบวา 

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  มีระดับการตัดสนิใจ

ซื้อนอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ทีม่ีอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีผลตางคาเฉลี่ย

เทกับ -0.476  มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 แสดงใหเห็นวาการตัดสนิใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ของประชากรมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

มีระดับการตัดสนิใจซื้อนอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรี ที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/

คาขาย มีผลตางคาเฉลี่ยเทกับ -0.455 มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 สอดคลองกับงานวจิัย

ของปุลณัช เดชมานนท (2556) อาชีพมีสวนทาํใหการรับรูขาวสาร ของกลุมผูบริโภคแตกตางกันทาํให

ทัศนคต ิ คานิยม พฤติกรรมการตัดสินใจมีความแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจยัของจิตราพร ลดาดก 

(2559) ความแตกตางดานอาชพีนัน จะมีผลตอการนาํไปซึ่งความตองการที่แตกตางกัน เนืองจากการรับรู

ขาวสารแตกตางกัน เชน นักธุรกิจสวนใหญจะเลือกพักในโรงแรมระดับสูง เพื่อตองการความสะดวกสบาย

และการบริการที่ด ีซึ่งจะแตกตางจากคนที่มีอาชีพทั่ว ไป อาจจะเลือกโรงแรมที่ดีเพียงพอตอการพักผอนโดย

ไมใสใจกับการบริการมากนัก  

  สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสนิใจซื้อ

ทองคํารูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีแตกตางกัน  

    ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผล

ตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับสถิติ 0.01 ทั้งนี้คาความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยรายคูพบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 

บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อที่นอยกวาประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มี รายได 20,001 – 

30,000 บาท มีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ -0.282 มีคา Sig.เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวานัยสําคัญที่ระดับสถิติ 

0.01นอกจากนี้ยังพบวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 

20,000 บาท มีระดับการตัดสินใจซื้อนอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีรายได 

30,001 – 40,000 บาท มีผลตางคาเฉลี่ยเทกับ -0.497 มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท มีระดับการ

ตัดสินใจซื้อนอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป มีผลตาง

คาเฉลี่ยเทกับ -0.688 มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรีที่มีรายได20,001 – 30,000 บาท  มีระดับการตัดสินใจซื้อนอยกวา ประชากรในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีรายได 40,001 บาทข้ึนไป มีผลตางคาเฉลี่ยเทกับ -0.406 มีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งมี

คานอยกวา 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราพร ลดาดก (2559) ความแตกตางดานรายไดสงผลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช สินคาหรือบริการทําใหเกิดความแตกตางกัน เชนการเลือกใชบริการสายการ

บินตนทุนต่ํา คนที่มีรายไดต่ําจะเลือกใชบริการกอนเสมอ ซึ่งแตกตางจากคนที่มีรายไดสูง ที่จะเลือกสายการ

บินที่มีการบริการหรือความสะดวกสบายเปนหลักสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิรวัชร งามละมอม (2558) 
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กลาวไววา สถานะรายไดของบุคคลมีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละ

คนมี ทัศนคต ิคานิยมและเปาหมาย และกําลังในการซื้อที่ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี ตันติผาต ิ

และกิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) กลาวไววา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจาํหนายและ

การสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรี 

  สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยดานผลติภัณฑสงผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

  ตัวแปรดานผลิตภัณฑสงผลในทศิทางบวกตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและมีความสัมพนัธกับการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีมากที่สุด เทากับ 0.316 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

แสดงวาเมื่อผลิตภัณฑสูงข้ึนจะสงผลทําใหลูกคามีการตัดสินใจซื้อมากยิ่งข้ึนดวย ทั้งในเร่ืองของรูปแบบสินคา

มีความสวยงามมีใหเลือกหลากหลาย สินคาผลิตจากวสัดุแท คุณภาพดีมีการตีตราประทับทองเปนสัญญา

ลักษณของรานทีช่ัดเจน แบรนดมีชื่อเสียง สามารถสั่งผลิตตามความตองการเฉพาะของลูกคาไดทุกแบบและ

สินคามีใบรับประกันที่มีมาตรฐาน นาเชื่อถือ รับประกันหลงัการซื้อ สอดคลองกับแนวคิดของ ของ เขมรัฐ 

ไชยศิริ (2549) วิจัยเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนผสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสนิใจในการเลือกใชบริการ

ของลูกคาที่มีตอหางทองเกษมศิริ อําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และ

ปจจัยสวนผสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี

ลักษณะดังตอไปนี ้ คือ เพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพสมรสแลว มีอาชีพคาขาย/ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี

ข้ึนไป ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีลักษณะพฤติกรรมการซื้อที่ โดยสวนใหญคิดวาการซื้อทองคําให

ประโยชนในดานการใชเปนเคร่ืองประดับ เก็บออมไวแทนเงินสด ทองคําสามารถแปรเปนเงนิสดไดรวดเร็ว

ชวยในการสงเสริมสรางบุคลิกภาพ สามารถแสดงฐานะของผูสวมใส สรางการยอมรับในสงัคมและสรางกําไร

สวนเกินโดยสาเหตุหลักในการซือ้คือ เก็บสะสมไว และนาํมาใชหมุนเวียนยามฉุกเฉินซื้อเพราะชอบ และเก็บ

ไวใชเอง อีกทั้งยังซื้อเพื่อเปนของขวัญใหแกผูอ่ืน และซื้อทองในชวงเทศกาลตางๆอีกทั้งยังมีหลายโอกาส เชน 

เมื่อเงินเดือนออก เมื่อโบนัสออก เมื่อไปงานสาํคัญ และในโอกาสพิเศษ สวนลักษณะของทองที่จะซื้อสวน

ใหญจะเปนสรอยคอสรอยขอมือ และแหวน อีกทั้ง ยังมีอีกหลายประเภท โดยสวนใหญชอบทีม่ีลวดลายแบบ

ที่เรียบๆรูปแบบที่ดูแลวเสนใหญกวาปกติ โดยจํานวนเงินทีจ่ะใชในการซื้อทองคําแตลพคร้ังอยูที่ประมาณ 

3,000 – 6,000 ซึ่งสวนใหญซื้อทองคําโดยเฉลี่ยปละ 1 คร้ังเทานัน้ โดยสวนใหญมักไปเลือกซื้อทองคําจาก

รานทองขนาดใหญในทองถ่ินทีต่นอาศัยอยู มีหนารานทีช่ัดเจน โดยสวนใหญใหความสําคัญกับรูปแบบ และ

ลวดลายเปนหลักคิดเปนใหความสําคัญกับคุณภาพ อันดบัที่สาม ใหความสําคัญกับราคา ซึง่มีบางสวนที่ให

ความสําคัญกับความนาเชื่อถือของผูขาย ในดานฝมือประณตี รามทั้งชื่อเสียงของรานคา สถานที่มีความ

สะดวกตอการซื้อขายและทีส่ําคัญบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดสําหรับกลุมตัวอยางตอการตัดสนิใจซื้อก็คือตัว
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ของกลุมตัวอยางเอง สวนในดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดพบวา กลุมตัวอยางคํานึงถึงปจจัยในการเลือก

ซื้อทองโดยคํานึงถึงดานกระบวนการมากที่สุด อันดบัที่สอง คือดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานโปรโมชัน่ 

ดานกายภาพ ดานสถานที่ และดานราคาสนิคา 

  สมมติฐานที่ 2.2 ปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากร

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรี 

  ตัวแปรดานราคาสงผลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากร

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรีและมีความสัมพนัธกับการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุ เทากับ 0.254 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 แสดงวาเมื่อดาน

ราคาสูงข้ึนจะสงผลทําใหลูกคามีการตัดสินใจซื้อมากยิ่งข้ึนดวย ทั้งในเร่ืองของมีการติดปายราคาที่ชดัเจน 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคุณคาที่ไดรับราคาสามารถตอรองไดอยางสมเหตุสมผล ราคาซื้อขายมีการ

กําหนดตามมาตรฐานระดับโลก ระดับราคามีใหเลือกหลากหลายตามที่ตองการและคากําเหน็จกําหนดตาม

มาตรฐาน ของสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมรัฐ ไชยศิริ (2549) วิจัยเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนผสม

การตลาดที่มผีลตอการตัดสนิใจในการเลือกใชบริการของลูกคาที่มีตอหางทองเกษมศิริ อําเภอคลองใหญ 

จังหวัดตราด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม และปจจัยสวนผสมการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อ

ทองคํา ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ เพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป 

มีสถานภาพสมรสแลว มีอาชพีคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตวั รายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 10,000 – 

20,000 บาท และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ภาพรวมอยูในระดบัมาก โดยมีลักษณะ

พฤติกรรมการซื้อที่ โดยสวนใหญคิดวาการซื้อทองคําใหประโยชนในดานการใชเปนเคร่ืองประดับ เก็บออมไว

แทนเงินสด ทองคําสามารถแปรเปนเงินสดไดรวดเร็วชวยในการสงเสริมสรางบุคลิกภาพ สามารถแสดงฐานะ

ของผูสวมใส สรางการยอมรับในสังคมและสรางกําไรสวนเกินโดยสาเหตุหลักในการซื้อคือ เก็บสะสมไว และ

นํามาใชหมุนเวียนยามฉุกเฉินซื้อเพราะชอบ และเก็บไวใชเอง โดยสวนใหญมักไปเลือกซื้อทองคําจากราน

ทองขนาดใหญในทองถ่ินที่ตนอาศัยอยู มีหนารานที่ชัดเจน โดยสวนใหญใหความสําคัญกับรูปแบบ และ

ลวดลายเปนหลักคิดเปนใหความสําคัญกับคุณภาพ อันดบัที่สาม ใหความสําคัญกับราคา ซึง่มีบางสวนที่ให

ความสําคัญกับความนาเชื่อถือของผูขาย ในดานฝมือประณตี รามทั้งชื่อเสียงของรานคา สถานที่มีความ

สะดวกตอการซื้อขายและทีส่ําคัญบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดสําหรับกลุมตัวอยางตอการตัดสนิใจซื้อก็คือตัว

ของกลุมตัวอยางเอง สวนในดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดพบวา กลุมตัวอยางคํานึงถึงปจจัยในการเลือก

ซื้อทองโดยคํานึงถึงดานกระบวนการมากที่สุด อันดบัที่สอง คือดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ ดานโปรโมชัน่ 

ดานกายภาพ ดานสถานที่ และดานราคาสนิคา 

  สมมติฐานที่ 2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนายสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

  ตัวแปรดานชองทางการจัดจําหนายไมสงผลและไมสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีคา Sig. เทากับ 0.219 ซึ่งมากกวาระดับ

นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาชองทางการจัดจําหนายมีหนารานที่ชัดเจน มีชองทางการ

ติดตอสื่อสารหลากหลายและทันสมัย เชน Line, Instagram, Facebook รานคาที่ตั้งอยูในทําเลที่สะดวกใน
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การเดินทางมีสถานที่จอดรถเพียงพอและสามารถเลือกชําระเงินไดหลายวิธี เชน บัตร เครดิต เงินสด เปนตน

ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากปจจุบัน มีหนารานที่ชัดเจนมีชองทางการติดตอสื่อสารไดหลาหลายสามารถเขาถึงไดสะดวก

สะดวกในการเดินทาง สถานที่จอดรถเพียงพอตอความตองการลูกคาและที่สําคัญสามารถชําระเงินผานได

หลายชองทางมากข้ึน เชน บัตร เครดิต เงินสด เปนตนเปนสิ่งที่ธุรกิจรานหางทอง ในยุคปจจุบันมีการพัฒนา

ดานชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหผูบริโภคเขาถึงไดงายเปนปจจัยสําคัญหลักสอดคลองกับงานวิจัยของ สาว

ฐิติสา ศรีโสวรรณา (2560) งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจในการเลือกซื้อ

เคร่ืองประดับ ทองและจิวเวลร่ีของผูบริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยสวน

ประสม ทางการตลาด อันไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โดยทําการสํารวจผานแบบสอบถามและไดรับขอมูล แบบสอบถามตอบกลับ

ที่มีความสมบูรณทั้งสิ้น 388 ชุดผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซื้อเคร่ืองประดับ

ทองและ จิวเวลร่ีของผูบริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่

สงผล ตอความพึงพอใจจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบุคลากร และ ความสะดวกในการ 

เขาถึงบริการ ขณะที่ ปจจัยทางลักษณะกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด การ ติดตอสื่อสาร 

และวิธีชําระเงิน ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดานผลิตภัณฑและหนาราน และปจจัย ดานตรายี่หอ ไมมี

อิทธิพลตอความพึงพอใจในการซื้อเคร่ืองประดับทองและจิวเวลร่ี  

  สมมติฐานที่ 2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ  ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

  ตัวแปรดานราคาสงผลในทิศทางบวกตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากร

ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจนีบุรีและมีความสัมพนัธการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ  ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุมากที่สุดเทากับ 0.137อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 แสดงวาเมื่อ

การสงเสริมการตลาดสูงข้ึนจะสงผลทาํใหลูกคามีการตัดสนิใจซือ้มากยิ่งข้ึนดวย ทัง้ในเร่ืองมีการ

ประชาสัมพนัธผานสื่อออนไลนและออฟไลนอยางทั่วถึง เชน นิตยสาร แผนพับ อีเมลล เว็บไซต โปสเตอร 

เปนตน มีการสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆอยางสม่ําเสมอ มีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ เชน มี

บัตรสมาชิก มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของขวัญ โปรโมทสินคาในชองทาง เชน Line, Instagram, 

Facebookและ แจกของ เชน แกว กระเปา ผาขนหนู เปนตน เมื่อซื้อสินคาทางรานตามขนาดหรือจํานวน

เงินที่ซื้อ โดยสอดคลองกับงานวจิัยของ ชานนท รุงเรือง (2555) อางใน ณัฐภัทร วฒันถาวร (2558) กลาวไว

วา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดวา เปนการสื่อสารขอมูลสินคาหรือบริการไปถึง

กลุมเปาหมาย เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ โดยใชการโฆษณาใน รูปแบบตางๆ 

เพื่อสรางการจดจําหรือย้ําเตือนความจําของผูบริโภคในเร่ืองตัวสินคา บริการ ตราสนิคา หรืออาจใชพนักงาน

ขายชักจูงผูบริโภคโดยตรงก็ได ดังนั้น การสงเสริมการขายถือวาเปนการกระตุนความสนใจของผูบริโภคให

เกิดข้ึนตอสินคาหรือบริการนั่นเองสอดคลองกับงานวิจัยของKotler(2000)การสงเสริมการตลา(Promotion) 

ทุกกระบวนการของการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค สามารถไดรับอิทธิพลจากการสงเสริมการตลาด ผูบริโภค

อาจจะไดรับขาวสารจากนักการตลาดที่จะสงไปเตือนใจใหเขาทราบวาเขามปีญหา และนักการตลาดสามารถ
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แนะนาํสนิคาทีส่ามารถชวยแกไขปญหาไดเมื่อไดขาวสารหลังการซื้อสามารถเปนการยืนยันไดวาการตัดสินใจ

ซื้อของลูกคานั้นถูกตอง 

 

ขอเสนอแนะ 

 

1.ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

  1.1 คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ตอ

เดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ทีแ่ตกตางกัน    

   ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีเพศแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจซื้อ

ทองคํารูปพรรณแตกตางกันสวนใหญลูกคาจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนมาก เพศหญิงจะชอบ

ของสวยงาม เคร่ืองประดับราคาแพงมีมูลคาในตัวเองเหมาะสมกับราคาที่เสียไปเทียบกับมูลคาสินคาทีไ่ดรับ

ดังนั้นปจจัยดานสวนบุคคลดานเพศแตกตางกันสงผลทาํใหการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุแตกตางกัน 

    ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอายุแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจซื้อ

ทองคํารูปพรรณแตกตางกัน สวนใหญลูกคาจะชวง อายุระหวาง 21-30 ป โดยสวนมาก ชวงอายุนี้เปนชวง

อายุกําลังศึกษาเขาสูวัยทาํงานมเีงินเดือน หรือบางชวงอายุประกอบธุรกิจสวนตัวจึงมีความตองการจะบริโภค

สินคาที่มลูคาสามารถเก็บออมหรือสะสมเงินนาํมาซื้อไดและเปนที่ตองการของคนชวงอายนุี้ตองการของมี

มูลคาเพื่อเก็บออมไวยามอายุมากข้ึนหรือเพื่อเพิ่มบุคลิกลักษณะใหตนเองดูดีข้ึนนั้นเองดังนัน้ปจจัยดานสวน

บุคคลดานอายุแตกตางกันสงผลทําใหการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณของประชากรในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดปราจนีบุรีแตกตางกัน 

   ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีอาชีพแตกตางกันสงผลใหการตัดสินใจ

ซื้อทองคํารูปพรรณแตกตางกัน ธุรกิจรานหางทองควรมีการออกแบบรูปแบบตามความตองการของลูกคา 

สามารถสั่งซื้อตามความตองการได มีการสงเสริมการขายใหทุกอาชีพสามารถรับรูขาวสารและเขาถึงไดมาก

ยิ่งข้ึน มีการสงเสริมการขายในชวงเทศกาล มีการโปรโมทสนิคาในชองทาง เชน Line, Instagram, 

Facebookเพราะปจจุบนัลูกคาสวนใหญติดตามสื่อตางๆผานทางโทรศัพทมือถือดังนัน้ปจจยัดานอาชีพ

แตกตางกันสงผลทาํใหการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

แตกตางกัน 

   ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน

สงผลใหการตัดสนิใจซื้อทองคํารูปพรรณแตกตางกันดังนั้นธุรกิจหางรานทองจงึควรมุงเนนดานการผลิตสนิคา

ใหมีรูปแบบหลากหลาย ระดับราคามีใหเลือกหลากหลายตามทีต่องการ  หลายราคา เพื่อตอบสนองผูบริโภค

ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน และสนิคาควรมีการซื้อแบบเครดิต ผอนชําระได ตามวงเงินที่ลูกคา

สามารถทาํไดตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนแบบผอนชาํระผานชองทางบตัรเครดิตได เพิ่มระยะเวลาในการผอน

ชําระเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดคลอบคลุมทุกกลุมรายไดของกลุมลูกคาที่ตองการสินคา 
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  1.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด สงผลตอการติดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดปราจนีบุรี 

  สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในระดับมากที่สดุผูประกอบการธุรกิจหางทองจงึควรมุงเนน

พัฒนาการออกแบบดานรูปแบบสินคาใหมีหลากหลาย รูปแบบสินคามีความสวยงามทันสมัย สินคาผลติจาก

วัสดุแท คุณภาพดี สามารถสั่งผลิตตามความตองการเฉพาะของลูกคาไดทุกแบบ ตอบสนองผูบริโภคใหตรง

ตอความตองการที่หลากหลายในสมัยปจจุบนั   

  สวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํารูปพรรณ ของ

ประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในระดับมากผูประกอบการธุรกิจหางทองจึงควรมุงเนนการ

กําหนดตามมาตรฐานระดับโลก คากําเหน็จกําหนดตามมาตรฐาน มีการติดปายราคาสนิทีช่ดัเจน ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพและคุณคาที่ และระดับราคามีใหเลือกหลากหลายตามทีต่องการเพื่อตอบสนอง

ผูบริโภคใหตรงตอความตองการที่หลากหลายในสมัยปจจุบนั   

  สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อทองคํา

รูปพรรณ ของประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีในระดับมากทีสุ่ดผูประกอบการธุรกิจหางทองจึง

ควรมุงเนนพัฒนาการการสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตางๆอยางสม่าํเสมอ การสงเสริมการขายที่นาสนใจ 

เชน มีบัตรสมาชิก มีการสะสมคะแนนเพื่อแลกของขวัญ การโปรโมทสินคาในชองทาง เชน Line, 

Instagram, Facebook และมีการประชาสัมพนัธผานสื่อออนไลนและออฟไลนอยางทั่วถึง เชน นิตยสาร 

แผนพับ อีเมลล เว็บไซต โปสเตอร เปนตน และแจกของ เชน แกว กระเปา ผาขนหนู เปนตน เมื่อซื้อสินคา

ทางรานตามขนาดหรือจํานวนเงินที่ซื้อเพื่อตอบสนองผูบริโภคและสรางแรงจงูใจในการตัดสนิใจซื้อสินคาให

มากยิ่งข้ึน 

 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีตัวแปรอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจซือ้ทองคํารูปพรรณ ของประชากรใน

เขตอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบรีุ เชน ปจจัยสวนบุคคลดานจาํนวนสมาชิกในครอบครัวกระบวนการตัดสนิใจ

ซื้อ สวนประสมทางการตลาดดานอ่ืนๆ ไดแกดานบุคคล ดานคุณคาตราสนิคา ดานความพึงพอใจในการซื้อ

สินคา เนื่องจากธุรกิจเก่ียวกับทองคํารูปพรรณมีการบริการหลังการขายเขามาเก่ียวของ 

 2. ประชากรกลุมตัวอยาง ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้เปนเพียงกลุมประชากรในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

ปราจีนบุรีเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความหลากหลาย มากยิ่งข้ึนควรจะเลือกกลุมประชากรตัวอยาง

ในการศึกษาคร้ังตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเปลี่ยนขนาดของกลุมประชากรในระดับประเทศ เพื่อใหได

ขอมูลที่มีความแตกตางกัน  

 3. การเลือกใชเทคนิคการวิเคราะห อาจจะนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม 

เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่หลากหลาย มากยิ่งข้ึน  
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