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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน

ทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปที่

ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นหรอืเคยซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณในช่วง 1 ปียอ้นหลงั จํานวน 400 คน ใชแ้บบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิี่

ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การ

เปรยีบเทยีบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธิคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัน้อยที่สุดและการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรใชส้ถติสิมัประสทิธส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั  

 ผลการวจิยั พบวา่  

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 32 – 38 ปี สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มสีถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชพีพนกังาน   ลกูจา้งบรษิทัเอกชน รบัจา้ง หรอืพนักงานโรงงาน และมรีายไดเ้ฉลีย่

ระหวา่ง 15,001 - 30,000 บาท  

  2.  ผูต้อบแบบสอบถามมแีรงจงูใจต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ อยู่ในระดบัปานกลาง 

และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเหตุผลมคี่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนดา้นอารมณ์มคี่าเฉลีย่รวมอยู่

ในระดบัน้อยทีส่ดุ 

  3.  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปจัจัยด้านเศรษฐกิจว่ามีผลในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ทองรปูพรรณ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 4.  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมมผีลในการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ อยู่ในระดบัปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสรมิการตลาด มี

คา่เฉลีย่มากทีส่ดุ และดา้นราคามค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

 5.  ในดา้นพฤตกิรรม พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณกบัครอบครวั โดยมกั

ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นสร้อยขอ้มอื กําไล ครอบครวัเป็นผูม้อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ โดยซือ้เพื่อความสวยงาม เป็น

เครื่องประดบั สว่นใหญ่ซือ้ทองรูปพรรณใหม่ 3 ครัง้ต่อปี โดยนําทองรูปพรรณไปขายหรอืแลกเปลีย่นโดยเฉลีย่ปีละ 3 

ครัง้ และอาจไมม่กีารซือ้ขายแลกเปลีย่นในอนาคตอนัใกล ้

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการซื้อ ขาย 

แลกเปลีย่นทองรปูพรรณในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

__________________________________ 
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 2.  ปจัจยัด้านเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเชิงตรงข้ามในระดบัตํ่ากบัพฤติกรรมในการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 3.  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤติกรรมใน

การซื้อ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นการจดัจําหน่าย มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรง

ขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นรปูแบบทองรปูพรรณทีซ่ือ้ ขาย แลกเปลีย่น 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
คาํสาํคญั: พฤตกิรรม การซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณ 

 

Abstract 

 

   This research objective was aimed at studying factors influencing buying, selling, and trading of 

refined gold ornaments among consumer in bangkok metropolitan. These factors consisted of personal 

characteristic including gender, age, education level, occupation and average monthly income, also with 

psychological factors, economical factors and marketing mix factors. Samples used in this research were 400 

consumers aged above 18 buying selling trading or used to buy, sale and trade ornament gold during last 

year of staying in Bangkok. Questionnaires were used as tool for gathering data. Statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation. Statistics used in hypothesis testing were t-test, one-

way ANOVA, paired difference test by finding least significant difference and analyzing relation between 

variable using Pearson Correlation Coefficient.    

 Results were shown that 

 1. Most samples were females aged between 32-38, graduated Bachelor degree. The held 

married marital status and worked as employee, private company employee, self employed or factory 

employee who earned monthly income between 15,001-30,000 Baht.  

 2. It was found that the samples had medium level of motivation that affect toward decision of 

buying, sale and trading gold ornament. When considered into each aspect, it was found that rational motives 

had highest average score while emotional had lowest motives average score.  

 3. The samples had medium level of opinion about that economic factors did have effect toward 

buying, sale, and trading of gold ornament.  

 4. The samples thought that overall marketing mix factor has moderate effect toward buying, sale, 

and trading of gold ornament. When considered into each aspect, it was found that promotion factors had the 

highest average score while pricing factors had the lowest average score. 

 5. In behavior aspect, most samples bought , sold and traded gold ornament with their family in 

form of bracelet and bangle which family had effect toward buying decision. They bought for beauty / 

ornamentation. Most of them bought new gold ornament 3 times a year by bringing gold ornament to buy or 

turn 3 times a year and might occur without any trading in a soon to come future.  
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 The result of hypothesis testing found that 

 1. Consumers with different gender, age, education level and occupation had difference behavior 

of buying, sale and trading gold ornament of consumers within Bangkok at statistical significant at .05 level. 

 2. Economic factors have correlated in an opposite direction at a low level with behavior of 

buying, sale and trading gold ornament in the aspect of trending of buying, sale and trading gold ornament in 

a soon to come future, statistical significant at .01 level. 

 3. Marketing mix factors have correlated in an opposite direction at a low level with behavior of 

buying, sale and trading gold ornament in the aspect of trending of buying, sale and trading in a soon to 

come future, statistical significant at .01 level. Product and channel factors have low negative relation toward 

behavior of buying, sale and trading gold ornament in the aspect of forms of gold ornament that was bought, 

sell and traded, statistical significant at .01 level. 

 

Keywords: Behavioral, Purchase, Sale, Exchange, Gold jewelry 

  

บทนํา 

 ทองคํามีบทบาทสําคญัอย่างยิ ่งในตลาดอญัมณีและเครื่องประดบัด้วยมีคุณสมบตัิพิเศษต่างๆ ที่สําคัญ 

กล่าวคอื มคีวามสวยงามในการนํามาทาํเป็นเครือ่งประดบั มคีวามเงางาม มคีวามเหนียวและยดืหยุ่น นํามาขึน้รปูเป็น

ผลติภณัฑต่์างๆ ไดง้่าย และยงัมคีุณค่าในตวัของมนัเอง ซึง่ทําใหท้องคําไดร้บับทบาทในการใชเ้ป็นสนิทรพัย ์รวมถงึ

ทุนสาํรองระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกบับทบาทของการเป็นเครื่องประดบั 

 สถานการณ์ทองคําตลาดโลกยงัคงมคีวามผนัผวนและปรบัขึน้ลงแรง ซึ่งราคาทองคํายงัคงอยู่ในช่วงขาลง 

และตํ่ากวา่ 1,500 ดอลลารต่์อออนซ ์แต่จะปรบัลงในกรอบแคบอยู่ทีร่ะดบั 1,300 -1,400 ดอลลารต่์อออนซ ์จากปจัจยั

กองทุน ETF ทีล่ดการถอืครองทองคํามากทีสุ่ดเป็นประวตักิารณ์นับตัง้แต่ปี 2554 ขณะทีด่ชันีภาคการผลติของสหรฐั 

ยุโรป และจนี ยงัอยู่ในระดบัทีย่ํ่าแย่ เป็นปจัจยักดดนัใหค้่าเงนิดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าอย่างต่อเน่ือง ในช่วงทีร่าคาทอง

ลดลงมาก ผูบ้รโิภคเขา้มาซือ้ทองรปูพรรณเพือ่สวมใสจ่าํนวนมากและบางสว่นซือ้สะสมไวเ้พือ่เป็นของหมัน้และสนิสอด

สาํหรบัแต่งงานในช่วงปลายปี ทําใหท้องคํารูปพรรณมไีม่เพยีงพอต่อการจําหน่าย ซึง่ถอืเป็นปรากฏการณ์ครัง้แรกใน

รอบ 21 ปี ซึง่ส่งผลใหร้า้นคา้ทองต้องเพิม่กําลงัการผลติทองคํารูปพรรณ จากการผลติวนัละ 3,000 เสน้ เป็น 5,000 

เสน้ หรอืเพิ่มขึน้ 40% เพื่อให้เพยีงพอกบัความต้องการของผู้บรโิภค ทําให้สดัส่วนทองรูปพรรณเพิม่ขึน้เป็น 35% 

(กรุงเทพธรุกจิออนไลน์ วนัที ่24 เมษายน 2556) 

 ทองคาํไทยในขณะน้ีสามารถแขง่ขนักบัทองคาํในตลาดโลกได ้ในแง่ของรปูแบบการออกแบบ ความสวยงาม 

สามรถแขง่ขนัได ้แต่อาจยงัตอ้งการปจัจยัการส่งเสรมิดา้นการผลติและการควบคุมมาตรฐานเพื่อสรา้งความน่าเชื่อถอื

ให้กบัผู้บรโิภค และยกระดบัมาตรฐานให้เทียบเท่าระดบัสากลโดยเฉพาะในแง่ของการนําระบบกฎหมายการสลกั

เครื่องหมายรบัประกนัค่าความบรสิุทธิข์องโลหะมคี่าเขา้มาใช้ ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ให้เหน็ถึงความแตกต่าง

ความสวยงามและความโดดเด่นอนัเป็นเอกลกัษณ์ของทองคําไทยในระดบันานาชาต ิประเดน็หน่ึงทีส่มควรไดร้บัการ

สนบัสนุนเพือ่ยกระดบัทองคาํไทย กค็อื การวจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  ของเครือ่งประดบัทองคาํ ตวัอยา่งเชน่ การ

ผลติโลหะผสมของทองคาํใหม้คีุณสมบตัทิีด่แีละมสีสีนัสวยงามตรงตามความตอ้งการของตลาด เพราะปจัจุบนัผูผ้ลติใน

ประเทศยงัขาดความรูแ้ละเทคโนโลย ีการผลติเครื่องประดบัทองคําทีม่สีสีนัหรอืลกัษณะพเิศษตามความต้องการของ

ตลาดโลก เช่น ทองสชีมพู ซึ่งกําลงัได้รบัความนิยมอย่างมากในหลายๆ ประเทศ ในปจัจุบนัผู้ผลติภายในประเทศ

จะตอ้งนําเขา้โลหะผสมของทองคาํทีเ่ป็นทองสชีมพทูีม่มีาตรฐานและคุณสมบตัติรงตามความตอ้งการของผูส้ ัง่ซือ้เขา้มา

เป็นวตัถุดบิ ซึ่งมรีาคาสูงกว่ามูลค่าจรงิมาก โดยในส่วนของผู้ประกอบการจะได้ส่วนต่าง คอื ค่าแรงการผลติ ในทาง

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%B7%CD%A7�
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กลบักนัผูป้ระกอบการของไทยมคีวามรู้ทีส่ามารถผลติโลหะผสมของทองคําเหล่าน้ีไดเ้องตรงตามมาตรฐานและความ

ตอ้งการของคาํสัง่ซือ้หรอืเหนือกว่า กจ็ะเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และอุตสาหกรรมของประเทศไดอ้ย่างมาก 

ซึง่ในเรื่องน้ีสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) ได้มสี่วนร่วมในการผลกัดนั 

โดยไดเ้ริม่ดําเนินการโครงการวจิยัเรื่องการพฒันาการผลติทองคํากะรตัหลากส ี(Development of Fancy Colored 

Karat Gold) เพื่อเฟ้นหาสตูรการผลติโลหะผสมทองคําใหม้สีสีนัทีแ่ปลกใหม่ สวยงาม และมคีุณสมบตัทิีด่ต่ีอการนํามา

ขึน้รปูเป็นผลติภณัฑ ์เพือ่นํามาพฒันาเป็นเครือ่งประดบัทองคาํต่อไป (สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบั

แห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) วนัที ่12 กนัยายน 2556)) 

 ประเทศไทยมปีระวตักิารผลติทองคําเพื่อใชเ้ป็นเครื่องประดบัมายาวนาน โครงสรา้งการผลติเครื่องประดบั

ทองคาํในประเทศสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นอุตสาหกรรมรายย่อยภายในครวัเรอืน ร่วมกบัผูผ้ลติรายใหญ่ทีม่โีรงงานของ

ตวัเอง หรอือาศยัการจ่ายงานใหก้บัผู้ผลติรายย่อยเหล่านัน้ โดยมตีลาดหลกัทีร่องรบัอยู่สองส่วนใหญ่ๆ คอื หน่ึงเป็น

การผลติเพือ่การสง่ออก ซึง่การผลติในสว่นน้ีจะเป็นภาคการผลติตามคาํสัง่ซือ้จากตลาดต่างประเทศ โดยใชเ้ทคโนโลยี

การผลติและรูปแบบของสนิค้าตลอดจนมาตรฐานความบรสิุทธิข์องทองคําตามเกณฑ์ของประเทศผู้สัง่ซื้อ ซึ่งทําให้

สนิคา้ทีผ่ลติมมีาตรฐานสงูเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล สาํหรบัในสว่นทีส่องคอืภาคการผลติสาํหรบัตลาดภายในประเทศ 

ซึ่งค่อนข้างที่จะมีเอกลกัษณ์พิเศษที่โดดเด่นและแตกต่างจากประเทศอื่นๆ กล่าวคือ ตลาดในประเทศจะนิยม

เครื่องประดบัทองคําทีม่ลีกัษณะเป็นทองคําลว้นหรอืทองรูปพรรณความบรสิุทธิ ์96.5% หรอืทีนิ่ยมเรยีกกนัตดิปากว่า 

"ทองตู้แดง" (ตัง้ชื่อตามสขีองตู้โชว์ในร้านจําหน่ายทอง) หรอื "ทองเยาวราช" (ตัง้ชื่อตามย่านเยาวราชที่เป็นแหล่ง

จําหน่ายทองรูปพรรณ 96.5% ทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด) ทองชนิดน้ีมวีวิฒันาการมาจากช่างทองชาวจนีบนพืน้ฐานของ

ค่านิยมทองคําทีม่คีวามบรสิุทธิส์งูและมสีเีหลอืงสุกสว่างสวยงาม คงทนแขง็แรงพอสมควร ซึง่เป็นระบบทีแ่ตกต่างไป

จากมาตรฐานสากลทีเ่ป็นระบบกะรตัหรอื K (เชน่ 18 K = ทอง 75%) โครงสรา้งการผลติและจําหน่ายทองรูปพรรณใน

ส่วนน้ีจะมลีกัษณะของการที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่หรือที่เรยีกว่า "ร้านค้าส่ง" จํานวนหน่ึง นําเข้าทองคํา ความ

บรสิุทธิส์ูง 99.99% จากต่างประเทศมาแปรรูปใหเ้ป็นทอง 96.5% แล้วแจกจ่ายใหก้บัผู้ผลติรายย่อยทีส่่วนใหญ่เป็น

อุตสาหกรรมครวัเรอืน เมือ่ผลติเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้กจ็ะนําไปกระจายใหก้บัรา้นคา้ปลกีทีม่อียูก่วา่ 6,000 แห่งทัว่ประเทศ

เพื่อจําหน่ายใหก้บัลูกค้าต่อไป ลกัษณะการผลติทองรูปพรรณชนิดน้ีส่วนใหญ่เกอืบทัง้หมดจะเป็นงานทํามอื (Hand-

made) ทีอ่าศยัฝีมอืช่างเป็นหลกั จงึสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม้คีวามวจิติรสวยงามและมรีูปแบบหลากหลายได้

มากกว่าการใช้เครื่องจกัร ประกอบกบัการมกีลไกการประกนัราคารบัซื้อคนืทองรูปพรรณที่อยู่ในระดบัสูง จงึทําให้

ทองรูปพรรณชนิดน้ีได้รับความนิยมสูงมากภายในประเทศ เพราะผู้บริโภคได้ประโยชน์ทัง้สองด้าน คือ เป็น

เครือ่งประดบัและเป็นสนิทรพัยไ์ปพรอ้มกนั 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด สถานภาพ อาชพี และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านจติวทิยา ประกอบด้วย แรงจูงใจในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ที่มี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศกึษาปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปจัจยัด้านผลติภัณฑ์ ปจัจยัด้านราคา 

ปจัจัยด้านการจัดจําหน่าย และปจัจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการซื้อ ขาย 

แลกเปลีย่นทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) มดีงัน้ี 

  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

1.1.1 เพศ  

     1) ชาย 

     2) หญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    1) 18-24 ปี  

    2) 25-31 ปี  

    3) 32-38 ปี  

    4) 39-45 ปี 

    5) 46-52 ปี 

    6) 53 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.1.4 สถานภาพสมรส 

    1) โสด 

    2) สมรส 

    3) หมา้ย / แยกกนัอยู ่/ หยา่รา้ง 

   1.1.5 อาชพี 

    1) นิสติ / นกัศกึษา 

    2) ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    3) ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 

    4) พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 

    5) รบัจา้ง / พนกังานโรงงาน / คา้ขาย 

    6) อืน่ๆ (ระบ)ุ ....................................... 

   1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1) ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท  

    2) 15,001 – 30,000 บาท  

    3) 30,001 – 45,000 บาท  

    4) 45,001 บาทขึน้ไป 

  1.2 ปจัจยัดา้นจติวทิยา ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ 

   1.2.1 ดา้นเหตุผล  

   1.2.2 ดา้นอารมณ์ 

  1.3 ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ เศรษฐกจิในประเทศ เศรษฐกจิโลก 
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  1.4 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดของทองรปูพรรณ 

   1.4.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.4.2 ดา้นราคา 

   1.4.3 ดา้นการจดัจาํหน่าย 

   1.4.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  พฤตกิรรมการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทอง รูปพรรณของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ อาชพี และ

รายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2. ปจัจยัด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ทองรปูพรรณ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 3. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ ประกอบดว้ย เศรษฐกจิในประเทศ และเศรษฐกจิโลก มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 4. ผูบ้รโิภคทีม่ทีศันคตต่ิอปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของทองรูปพรรณ ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้น

ผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิทาง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนบุคคล ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552: 41-42)[1] กล่าวว่า ลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็น

เกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบง่สว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรที่

ช่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการกําหนดตลาด

เป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอืน่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่าํคญัมดีงัน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุแตกต่าง 

นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หา

ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความสาํคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่สําคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรน้ี

อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางด้านเพศมกีารเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรทีาํงานมมีากขึน้ 

 3. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนด

สว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อยา่งไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลาง

และมรีายได้ต่ําจะเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายไดอ้ย่างเดยีวคอื 

รายได้จะเป็นตวัชี้การมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิค้าที่แท้จรงิ อาจถือ

เกณฑร์ูปแบบการดํารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นักการ

ตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ตัวอื่นๆ เพื่อให้การกําหนดตลาดเป้าหมาย

ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ์ายุเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชก้นัมากขึน้ 

เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั โดยสรุปลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่คีวามแตกต่าง

กนัจะมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัด้านจิตวิทยา เชฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 660-

665)[2] ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่ การจงูใจ (Motivation) หรอืสิง่จงูใจ (Motives) หมายถงึ พลงัสิง่กระตุ้น (Drive) ภายในแต่

ละบุคคล ซึง่กระตุน้ใหบุ้คคลปฏบิตั ิจากความหมายน้ีพลงัสิง่กระตุน้จะประกอบดว้ย พลงัความตงึเครยีด ซึง่เกดิจากผล

ของความตอ้งการทีไ่มไ่ดร้บัการตอบสนอง ความตอ้งการของบคุคลทัง้ทีรู่ส้กึตวัและจติใตส้าํนึกจะพยายามลดความตงึ

เครยีด โดยใชพ้ฤตกิรรมทีค่าดว่าจะสนองความต้องการของเขา และทําใหผ้่อนคลายความรูส้กึตงึเครยีด จุดมุง่หมาย

เฉพาะในการเลอืกพฤตกิรรมเป็นผลจากความคดิและการเรยีนรูข้องแต่ละบคุคล 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคอายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปทีซ่ ือ้ ขาย 

แลกเปลีย่นหรอืเคยซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณในชว่ง 1 ปียอ้นหลงัทีอ่าศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อ ขาย หรือ

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจยัจงึได้

กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจํานวนประชากรของ

กลัยา วานิชย์บญัชา (2554: 28)[3] โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และมคี่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ซึง่

คาํนวณไดข้นาดตวัอยา่งเทา่กบั 385 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิกลุ่มตวัอย่าง อกี 4% หรอืประมาณ 15 ตวัอย่าง ดงันัน้ รวม

ขนาดตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารดงัน้ี ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) 

 จากประชากรผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณจากรา้นคา้ทองทัง้เพศชายและเพศหญงิทีอ่าศยั

อยูใ่นกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิจยั  

 การศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 

 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ อาชพี 

และรายได ้อธบิายไดด้งัน้ี 

 เพศ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 245 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.2 และเพศชาย จํานวน 155 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 

 อายุ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มอีายุ 32 – 38 ปี จํานวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 มอีายุ 25 - 31 ปี จาํนวน 

128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 มอีายุ 39 – 45 ปี จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 มอีายุ 18 – 24 ปี จาํนวน 14 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 มอีายุ 46 – 52 ปี จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 และ มอีายุ 53 ปีขึน้ไป จํานวน 5 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 1.2 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 336 คน คดิเป็นร้อยละ 

84.0 สงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 33  คน คดิเป็นร้อยละ 8.2 และตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจํานวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 

7.8 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีมรส จํานวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 โสด จํานวน 167 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 41.8 และหมา้ย / แยกกนัอยู ่/ หยา่รา้ง จาํนวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ16.2 ตามลาํดบั 
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 อาชีพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นนิสติ / นักศกึษา จํานวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.2พนักงาน / ลูกจ้าง

บรษิทัเอกชน จํานวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ จํานวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 

ขา้ราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 และรบัจา้ง / พนักงานโรงงาน จํานวน 17 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 ตามลาํดบั 

 รายได้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีายได ้15,001 - 30,000 บาท จาํนวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ตํ่ากว่าหรอื

เทา่กบั 15,000 บาท จาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.2 รายได ้30,001- 45,000 บาท จาํนวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

18.8 รายได ้45,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.5 

 เน่ืองจากขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภค ดา้นอายุ อาชพีและรายไดต่้อเดอืน ของกลุ่มตวัอย่างขา้งต้นมจีํานวน

ความถีใ่นบางช่วงขอ้มลูน้อยเกนิไป ดงันัน้ผูว้จิยัจงึไดร้วมกลุ่มขอ้มลูบางช่วง เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน ดงัรายละเอยีด

ต่อไปน้ี 

 อายุ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มอีายุ 32 – 38 ปี จํานวน 225 คน คดิเป็นร้อยละ 56.2 จํานวน 18 - 31 ปี 

จาํนวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 และ 39 ปีขึน้ไป จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 ตามลาํดบั 

 อาชีพ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นพนักงาน / ลูกจา้งบรษิทัเอกชน / รบัจา้ง / พนักงานโรงงานจํานวน 179 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 44.8 นิสติ / นกัศกึษา จาํนวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ จํานวน 61 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.8 ตามลาํดบั 

 รายได้ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีายได ้15,001 - 30,000 บาท  จํานวน 186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.5 ตํ่า

กวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท จาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.2 และ 30,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 22.2 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นแรงจูงใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ 

พบวา่ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.32 และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มคีวามคดิเหน็

อยู่ในระดบัปานกลางทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 มากกว่า ดา้นอารมณ์ ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.07 และเมือ่ทาํการศกึษารายละเอยีดในแต่ละดา้น พบวา่  

 -  ปจัจยัดา้นแรงจูงใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นเหตุผล พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สามารถซือ้ขายแลกเปลีย่นไดแ้ละสามารถ

เกบ็รกัษาไวไ้ดน้าน ซึง่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เท่ากนั 3.56 ส่วนนํามาใชเ้ป็นหลกัประกนัแทนเงนิสด

ได ้เชน่ สนิสอด ซึง่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.24 

 -  ปจัจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นอารมณ์ พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทองรูปพรรณมคีวามสวยงาม ผูส้วม

ใสม่กันํามาใชเ้ป็นเครื่องประดบัและซือ้ตามคนในครอบครวัและคนทีรู่จ้กั ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่

เท่ากนั 3.73 ส่วนผูส้วมใส่ทองรูปพรรณมกัเป็นที่ยอมรบั ยกย่องของคนในสงัคม ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปาน

กลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.24 

 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัดา้นเศรษฐกจิทีม่ผีลในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในปจัจุบนัราคาน้ํามนัลดลง 

ทาํใหท้องรปูพรรณมรีาคาลดลง สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบั

มาก ซึง่มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุเท่ากบั 3.74 รองลงมา คอื ภาวะค่าครองชพีทีส่งูขึน้ในปจัจุบนั ท่านมเีงนิเหลอืพอซือ้ ขาย 

แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.81 ส่วนราคาทองคําในตลาดโลก

สงูขึน้ ทาํใหร้าคาทองรปูพรรณสงูขึน้ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณและในภาวะอตัราเงนิเฟ้อ 

ทาํใหท้องรปูพรรณมรีาคาสงูขึน้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ น้อยทีสุ่ด ซึง่มคีวามคดิเหน็

อยูใ่นระดบัน้อย มค่ีาเฉลีย่เทา่กนั 2.26 ตามลาํดบั 
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 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.39 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสรมิ

การตลาด ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.39 รองลงมา คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวาม

คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.53 ดา้นการจดัจําหน่าย ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.48 สว่นดา้นราคา ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดเท่ากบั 2.93 ตามลําดบั และ

เมือ่ทาํการศกึษารายละเอยีดในแต่ละดา้น พบวา่ 

 - ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลในการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่า 

พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.53 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ รปูแบบทีม่คีวามหลากหลาย 

เช่น แหวน สร้อยคอ ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.90 รองลงมา คือ ขนาดและ

ลวดลายมีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 ความมีมาตรฐานในด้าน

น้ําหนัก ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ที่ใส่

ทองรปูพรรณ ซึง่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 2.99 ตามลาํดบั 

 - ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นราคา พบว่า โดยรวม

อยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.93 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปาน

กลาง ได้แก่ ความชดัเจนของป้ายราคาทองรูปพรรณ มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.19 รองลงมา คอื สามารถเจรจา

ต่อรองราคาได ้มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.03 ราคาทองรปูพรรณในปจัจบุนั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.86 สว่นราคาคา่กาํเหน็จสงู/ตํ่า

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 2.63 ตามลาํดบั 

 - ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านการจดัจําหน่าย 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มเีวบ็ไซตข์องรา้นคา้ที่

บอกรายละเอียด ราคา ครบถ้วน ซึ่งมีความคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.64 รองลงมา คือ 

บรเิวณสถานที่ตัง้ของร้านมีความปลอดภยั ซึ่งมคีวามคิดเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 ร้านค้าทองมี

รูปแบบร้านทีส่วยงามสะดุดตา ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ส่วนจํานวนร้านค้าทองมี

เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ซึง่มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.25ตามลาํดบั 

 - ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มแีถมของสมนาคุณ เช่น 

แก้วน้ํา กระเป๋าและมีการโฆษณาร้าน เช่น ป้ายโฆษณา ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยมากที่สุด

เทา่กบั 3.77 รองลงมา คอื มกีารจดักจิกรรมพเิศษในชว่งเทศกาล เช่น เทศกาลตรุษจนี ปีใหม่ ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ใน

ระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ส่วนมกีารแนะนําจากพนักงานขายในรา้น ซึง่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปาน

กลาง มคี่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุเท่ากบั 3.25 ตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณ อธบิายไดด้งัน้ี 

 บุคคลท่ีไปซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนทองรูปพรรณ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณกบั

ครอบครวั จาํนวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 คูส่มรส / คนรกั จาํนวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 คนเดยีว จํานวน 

36 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และ เพือ่น จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามลาํดบั 

 รปูแบบทองรปูพรรณท่ีซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้ ขาย แลกเปลีย่นสรอ้ยขอ้มอื / กาํไล 

จาํนวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.5 สรอ้ยคอ จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 แหวน จํานวน 89 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 22.2 ต่างห ูจาํนวน จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 และ จี ้จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0 ตามลาํดบั 

 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

จาํนวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 คู่สมรส / คนรกั จํานวน 158 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 ตนเอง จํานวน 36 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 9.0 และ เพื่อน / เพือ่นร่วมงาน จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ตามลาํดบั 
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 เหตผุลสาํคญัท่ีเลือกซ้ือ ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้เพือ่ความสวยงาม / เป็นเครื่องประดบั จํานวน 151 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 37.8 เป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ เชน่ วนัคลา้ยวนัเกดิ จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.2 เพื่อเกง็กําไร 

/ เป็นของสะสม จาํนวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 และ เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัในสงัคม จํานวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

8.8 ตามลาํดบั 

 ความถ่ีในการซ้ือทองรปูพรรณใหม่ต่อปี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้ทองรูปพรรณใหม่ 3 ครัง้ต่อปี 

น้อยทีส่ดุ 1 ครัง้ต่อปี มค่ีาเฉลีย่ในการซือ้ทองรูปพรรณใหม่ประมาณ 1.38 ต่อปี และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.67 

 ความถี่ในการนําทองรูปพรรณไปขายหรือแลกเปลี่ยนต่อปี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นํา

ทองรปูพรรณไปขายหรอืแลกเปลีย่น 3 ครัง้ต่อปี น้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ต่อปี มคี่าเฉลีย่ในการซือ้ทองรูปพรรณใหม่ประมาณ 

1.33 ต่อปี และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63 

 แนวโน้มของการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียน ทองรปูพรรณในระยะใกล้ 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3ไม่แน่ใจว่าจะซื้อ ขาย 

แลกเปลีย่น จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.5 ไมซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นแน่นอน จาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ซือ้

ขายแลกเปลีย่นแน่นอน จาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 และ อาจมซีือ้ขายแลกเปลีย่น จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

6.0 ตามลาํดบั 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และ

รายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานที่  1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมในการซื้อ  ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณใน

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้าน

ความถี่ในการซื้อทองรูปพรรณใหม่ต่อปี ด้านความถี่ในการนําทองรูปพรรณไปขายหรือแลกเปลี่ยนต่อปี และด้าน

แนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกลไ้มแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมตฐิานที ่1.2 อายทุีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นความถีใ่นการ

นําทองรปูพรรณไปขายหรอืแลกเปลีย่นต่อปีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 สมมตฐิานที ่1.3 ระดบัการศกึษาสงูสุดทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ

ดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกลแ้ตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมตฐิานที ่1.4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณด้านความถี่ใน

การนําทองรปูพรรณไปขายหรอืแลกเปลีย่นต่อปีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมตฐิานที ่1.5 รายไดแ้ตกต่างกนัทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณไม่

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัดา้นจติวทิยา ประกอบดว้ย แรงจงูใจในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ไม่

มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมใน

การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ โดยค่า

ความสมัพนัธเ์ชงิลบในระดบัตํ่าเทา่กบั -.133 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
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 สมมติฐานข้อที่ 4 ผู้บริโภคที่มีทัศนคติต่อปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของทองรูปพรรณ 

ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ พบว่า  

 -  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมในการ

ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ โดยค่า

ความสมัพนัธใ์นระดบัตํ่าเทา่กบั -.141 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อทําการศกึษาถงึแต่ละดา้น พบว่า 

มคีวามสมัพนัธด์งัรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 -  ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์ในทิศทางเชิงตรงข้ามในระดบัตํ่ากับพฤติกรรมในการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านรูปแบบทองรูปพรรณที่ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โดยค่าความสมัพนัธ์เชงิลบในระดบัตํ่า

เทา่กบั -.155 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  ปจัจยัด้านราคา พบว่า ปจัจยัด้านราคา ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ทองรปูพรรณ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 -  ปจัจยัด้านการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย 

แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกล ้โดยค่าความสมัพนัธใ์น

ระดบัตํ่าเทา่กบั -.179 อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 -  ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด พบว่า ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สาํคญัมาอภปิรายผลดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และ

รายได้แตกต่างกนั มีพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สามารถ

อภปิรายไดด้งัน้ีไดด้งัน้ี 

 สมมตฐิานที ่1.2 อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นแนวโน้มของ

การซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกล ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 โดยอนัดบัแรกคอื กลุ่ม

ตวัอย่างทีม่อีายุ 25 - 31 ปี จะมพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นรูปแบบทองรูปพรรณทีซ่ือ้ 

ขาย แลกเปลีย่น มากกว่ากลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุในช่วงอื่นๆ เน่ืองจากเป็นผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 - 31 ปี นับไดว้่าเป็นช่วง

ของวยัทํางาน มรีายได้ ยงัไม่มภีาระความรบัผิดชอบในครอบครวัมากนัก และมีเวลาในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ทองรปูพรรณ ดงันัน้จงึมพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น 

ทองรปูพรรณในระยะใกล ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของววิฒัน์ ตูบ้นัเทงิ (2552) ทีไ่ดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ

การตดัสนิใจขายฝากทองคาํของผูบ้รโิภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มอีายรุะหวา่ง 20-29 ปี ซึง่อยู่ในช่วงอายุระดบัใกลเ้คยีงกบังานวจิยัน้ี มผีลต่อการตดัสนิใจขายทองคาํ แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 สมมตฐิานที ่1.4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นแนวโน้มของ

การซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกลแ้ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.01 โดยกลุ่มตวัอย่างอนัดบั

แรกคอื นิสติ / นักศกึษา มพีฤตกิรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นเหตุผลสาํคญัทีเ่ลอืกซือ้มากกว่า

กลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นนิสติ / นักศกึษา เป็นผูบ้รโิภคทีไ่ม่มรีายได ้เพราะยงัไม่มงีานทํา ส่วน

ใหญ่ยังต้องพึ่งพาอาศัยรายได้จากผู้ปกครอง หรือรายได้พิเศษ ทําให้มีพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
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ทองรปูพรรณ ดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรปูพรรณในระยะใกลท้ีแ่ตกต่างไปจากกลุ่มตวัอย่างอื่นๆ 

ซึง่นิสติ / นักศกึษา อาจจะมกีารพจิารณาในด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกลใ้ห้

ครอบคลุมและใหส้ามารถนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้จงึจะตดัสนิใจได ้แต่กลุ่มตวัอย่างธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ และ

พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน เป็นอาชพีทีม่รีายไดท้ีแ่น่นอน มัน่คง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัอจัฉรา คาํภแูสน (2551) 

ทีไ่ดท้ําการศกึษา ปจัจยัที่มผีลต่อผู้บรโิภคในการเลอืกใช้บรกิารร้านคา้ทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

สว่นใหญ่เป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา มรีายไดต้ํ่ากวา่ 10,000 บาท ต่อเดอืน ซึง่ทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ อาชพี มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณ 

 สมมติฐานที่ 1.5 รายได้ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้ม

ของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณในระยะใกลแ้ตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ .05 กล่าวคอื กลุ่ม

ตวัอย่างทีม่รีายได ้30,001- 45,000 บาท มพีฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นแนวโน้มของการ

ซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณในระยะใกลม้ากกว่ากลุ่มตวัอย่างรายไดต้ํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท เน่ืองจาก

กลุ่มตวัอย่างทีม่รีายได ้30,001- 45,000 บาท มรีายได้ค่อนขา้งมาก มัน่คง และแน่อน สามารถใช้จบัจ่ายใช้สอยซื้อ

ทองรปูพรรณไดต้ามตอ้งการมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งทีม่รีายไดต้ํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท ซึง่ต้องขึน้อยู่กบั รูปแบบ

ทองรปูพรรณ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ และเหตุผลสาํคญัทีเ่ลอืกซือ้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ของตนเองได้ เพราะเป็นช่วงที่ทุนทรพัย์ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากรายได้ที่ค่อนขา้งตํ่า จงึทําให้มพีฤตกิรรมในการซื้อ 

ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณในระยะใกลแ้ตกต่างกนั จงึซึง่

สอดคล้องกบังานวจิยัของศุภมาศ ย่องบุตร (2551) ที่ได้ทําการศกึษา ปจัจยัการตลาดในการซื้อทองรูปพรรณของ

ผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูบ้รโิภคที่มรีายได้ต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ทองรูปพรรณ

ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานข้อที่ 3 ปจัจัยด้านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน

ทองรูปพรรณของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่า เน่ืองจากปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้ 

ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นแนวโน้มของการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ปญัญาสมาพนัธเ์พื่อการวจิยัความเหน็สาธารณะแห่งประเทศไทย (2552) ไดท้ําการศกึษา พฤตกิรรมการออมของคน

ไทยในช่วงภาวะเศรษฐกจิถดถอย พบว่า การออมเงนิในรูปแบบของการลงทุนซือ้ทองคํา นัน้คนไทยส่วนใหญ่ รอ้ยละ 

72.4 ยงัไมม่กีารออมในรปูแบบของการลงทนุซือ้ทองคาํ แต่ประมาณครึง่หน่ึงของกลุ่มทีม่ฐีานะดมีากและฐานะคอ่นขา้ง

ดมีกีารลงทุนซือ้ทองคาํ ซึง่การลงทุนในทองคาํเป็นทางเลอืกในการลงทุนทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมสงูขึน้เรื่อยๆ พจิารณา

ได้จากระดบัความต้องการและราคาของทองคําที่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม การลงทุนในทองคําต้องใช้เงินในการลงทุน

ค่อนขา้งสงู ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่างทีม่แีนวโน้มในการลงทุนในทองคําสงูกว่ากลุ่มอื่นๆ คอื กลุ่มทีม่ฐีานะในระดบัดขีึน้ไป

เป็นสว่นใหญ่ 

 สมมติฐานข้อที่ 4 ผู้บริโภคที่มีทัศนคติต่อปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดของทองรูปพรรณ 

ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้นการจดัจาํหน่าย และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ พบว่า  

 - ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบัพฤตกิรรมในการ

ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ เน่ืองจาก

รปูแบบและการนําเสนอในแต่ละรา้นทีแ่ตกต่างกนั ไม่ก่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ

มากเทา่ทีค่วร ซึง่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ทีร่าคาทองคาํผนัผวนตาม

เศรษฐกจิโลก ดงันัน้จงึไม่มสี่วนกระตุ้นใหเ้กดิพฤตกิรรมการการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ ดา้นแนวโน้มของ

การซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณในระยะใกล ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมพูนุท อารญัภาณุ (2556) ทีไ่ด้
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ทาํการศกึษา สว่นประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ทองคํารูปพรรณของประชากรในอําเภอด่านมะขาม

เตี้ย จงัหวดักาญจนบุร ี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด เช่น ด้านราคามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบั

พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้ทองคาํรปูพรรณ 

 -  ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่ากบั

พฤตกิรรมในการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรปูพรรณ ดา้นรปูแบบทองรปูพรรณทีซ่ือ้ ขาย แลกเปลีย่น แมว้า่ทางรา้นจะมี

การแนะนํารูปแบบทองรูปพรรณอื่นๆ ที่นอกเหนือจากทองรูปพรรณเดมิที่ม ี แต่กท็ําให้ผูบ้รโิภคสนใจแต่รูปพรรณ

แบบเดมิ การออกแบบ ลวดลาย บรรจุภณัฑ์ที่ด ีไม่ส่งผลให้ผู้บรโิภคซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณมากขึน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอจัฉรา คําภูแสน (2551) ทีไ่ดท้าํการศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการเลอืกใชบ้รกิาร

รา้นคา้ทองรูปพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปจัจุบนัการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรูปพรรณใน

เขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นระดบัรองลงมาจากดา้นอื่นๆ โดยใหค้วามสาํคญัน้อย

ทีส่ดุดา้นผลติภณัฑ ์คอืการจดัสนิคา้เป็นชดุน้อย ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่รปูแบบของสนิคา้ทีท่นัสมยัผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั

ในระดบัน้อย 

 -  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการจดัจาํหน่ายมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเชงิตรงขา้มในระดบัตํ่า

กบัพฤติกรรมในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณใน

ระยะใกล ้เน่ืองจากรา้นทองในปจัจบุนัมหีลากหลายชอ่งทาง ตัง้อยูใ่นยา่นชมุชน สามารถไปมาสะดวก มทีีจ่อดรถอย่าง

เพยีงพอ สะดวกต่อการซือ้ ขาย แลกเปลีย่น ทองรูปพรรณ แต่ไม่สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืไดเ้ท่ากบัรา้นทีคุ่น้เคย

ในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณได้ ที่ให้ความสาํคญักบัร้านทองที่มคีวามน่าเชื่อถือ แหล่งใหญ่ๆ มากกว่า

ร้านค้าที่สะดวกต่อการเข้าถึง จึงมีความสมัพันธ์ในทิศทางเชิงตรงข้ามในระดับตํ่ากับพฤติกรรมในการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ด้านแนวโน้มของการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ทองรูปพรรณในระยะใกล้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิยัของซ่อนกลิน่ สมอ (2551) ทีไ่ดท้ําการศกึษา ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณของลูกค้า

กรณีศกึษาจงัหวดัภเูกต็ พบวา่ ในภาพรวม พบวา่ปจัจยัดา้นพนกังานมคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ทางกายภาพ สว่นค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ไดแ้ก่ ทีต่ัง้รา้นทอง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปจัจัยในการเลือกซื้อทองรูปพรรณ โดยศึกษาแยกแต่ละประเภทของกลุ่ม

ทองรปูพรรณ เชน่ เปอรเ์ซน็ตท์องรปูพรรณ, รูปแบบของทองรูปพรรณ เป็นต้น เพื่อใหส้ามารถทราบว่าทองรูปพรรณ

ในแต่ละกลุม่ตวัใดที่ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัมากทีสุ่ด และปจัจยัใดที่ทําใหผู้้บรโิภคตดัสนิใจซือ้ทองรูปพรรณในแต่ละ

ประเภทและเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึน้ 

 2.  ควรศกึษาปจัจยัดา้นอื่นๆทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ ขาย แลกเปลีย่นทองรูปพรรณ เช่น การรบัรู้ตราสนิค้า 

เพือ่นําผลของการวจิยัไปใชใ้นเป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย

และตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุ 

 3. ควรศึกษาทําการวิจัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของการซื้อ ขาย 

แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ ให้มีความเข้มแขง็มากยิง่ขึ้น และสามารถแข่งขนักับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลมากทีส่ดุ 

 4.  ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพทีว่เิคราะหแ์ละเกบ็ขอ้มูลเชงิลกึถงึความต้องการจรงิๆจากกลุ่มผู้บรโิภค

เป้าหมายหลกั เพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาดเฉพาะกลุ่มทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสรจ็สมบูรณ์สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยการสนับสนุนทัง้กําลงักายและกําลงัใจจาก

บุคคลรอบขา้งมากมาย ซึง่ทีข่าดไม่ไดเ้ลยคอื ความกรุณาและความช่วยเหลอืจากอาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ ทีส่ละ

เวลาอนัมคีา่ตัง้แต่เริม่ตน้ดาํเนินการ ใหค้าํแนะนํา คอยรบัฟงัและชว่ยแกป้ญัหา รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะทีด่ใีนการทาํ

สารนิพนธน้ี์มาตลอด จนทําใหส้ารนิพนธน้ี์ผ่านไปได้ดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์นาฏอนงค ์นามบุดด ีและ อาจารย ์จติอุษา ขนัทอง ทีท่่านไดใ้หค้วาม

กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงขอ้บกพร่องอนั

เป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธท์กุทา่นทีเ่สยีสละเวลาอนัมคีา่ยิง่ เพื่อใหค้าํปรกึษาและ

แนะนําในการจดัทาํสารนิพนธน้ี์ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่นทีอ่บรมสัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่ 

รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน และเพื่อนนิสติ คณะสงัคมสงัคมศาสตร ์

ภาควชิาบรหิารธรุกจิ สาขาการจดัการทกุคน ทีใ่หค้าํแนะนําความชว่ยเหลอื และมติรภาพทีด่เีสมอมา 

 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดา ผู้ดูแลเอาใจใส่ให้การอบรม เลี้ยงดูสัง่สอนและให้กําลงัใจ           

เสมอมา ตลอดจนบุคคลในครอบครวัและรอบขา้งทุกคน ทีท่าํใหผู้ว้จิยัสามารถจดัทาํวจิยัฉบบัน้ี สาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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