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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้ อ
ทองรู ปพรรณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้ อ
ทองรู ปพรรณ โดยใช้ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W’s 1 H และแนวคิดส่ วนประสมการตลาด 4Ps
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากร ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคเป็ นชาว
ไทย อายุ 24 ปี ขึ้นไป มีทะเบียนบ้านอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร และเคยซื้ อทองรู ปพรรณในระยะเวลา
1 ปี ที่ผา่ นมา จานวน 384 ราย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
และค่าเฉลี่ย
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 24-29 ปี
สถานภาพสมรส อาชี พพนักงานบริ ษทั มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท และมีการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี
ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้ อทองรู ปพรรณของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร ผูต้ อบ
แบบสอบถามซื้ อทองรู ป พรรณประเภทสร้ อ ยคอ โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อคื อ ะเพื่ อ เป็ น
เครื่ องประดับ ปั จจัยที่มีผลต่อการเลื อกซื้ อทองรู ปพรรณคือราคาทองคา นอกเหนื อจากตนเองแล้ว
บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อทองรู ปพรรณคือสามีหรื อภรรยา และซื้ อแบบไม่เจาะจงโอกาส
ในการซื้ อ โดยซื้ อที่ร้านทองรู ปพรรณในตลาด และมีปริ มาณน้ าหนักทองรู ปพรรณที่ ซ้ื อคือ 1 บาท
โดยเฉลี่ยในระยะเวลา 1 ปี มีการซื้ อทองรู ปพรรณ1-3 ครั้ง และชาระโดยการจ่ายเงินสด

ง

ผลการศึ ก ษาปั จจัย ส่ ว นประสมการตลาดของร้ า นทองรู ป พรรณที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อทองรู ปพรรณของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าปั จจัยส่ วนประสมการตลาดทุก
ด้านมีความสาคัญในระดับมาก เรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ABSTRACT
This independent study aimed to investigate behavior of consumers in Samut Sakhon
province in buying of gold ornament. The study was done according to the Consumer Behavior
Theory 6W’s 1H and 4 Ps of Marketing Mix Concept. Data collection was done by the distribution
of questionnaires to the populations, who were specified to 384 Thai consumers in the older age of
24 years old, registering name in the House Registration of Samut Sakhon province, and buying
gold ornament within a period of one year. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive
statistics, including frequency, percentage, and mean.
The findings presented that most respondents were female in the age of 24-29 years
old and married. They worked as company employee and earned monthly income at the average of
20,001-30,000 Baht. Their educational background was found in bachelor’s degree.
According to the study on behavior of consumers in Samut Sakhon province in buying
gold ornament, the respondents generally asked for gold necklace. Their reason of buying it was to
be ornament. Factor affecting their buying of gold ornament was the gold price. Beside the
respondents themselves, the person involving in decision making to buy a gold ornament was their
couple: husband or wife. They bought the studied product on unspecific occasion at the gold
ornament shop in market. In general, the gold weight for an ornament that they bought was found at
1-Baht. In average, they bought the gold ornament 1-3 times per year and paid in cash.
ฉ

The result of the study on marketing mix of gold ornament shop influencing
consumers in Samut Sakhon province to buy the gold ornament presented that all marketing mix
factors were ranked at high level of importance as follows: product, place, price, and promotion,
respectively.
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