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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการซ้ือ 
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการซ้ือ 

ทองรูปพรรณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาครในการซ้ือ 

ทองรูปพรรณ  โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W’s 1 H  และแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4Ps  
ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างประชากร  ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคเป็นชาว
ไทย อาย ุ24 ปีข้ึนไป   มีทะเบียนบา้นอยูใ่นจงัหวดัสมุทรสาคร  และเคยซ้ือทองรูปพรรณในระยะเวลา 
1 ปีท่ีผา่นมา  จ  านวน 384 ราย  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี   ค่าร้อยละ  
และค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุ  24-29 ปี 
สถานภาพสมรส  อาชีพพนกังานบริษทั  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และมีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร  ผูต้อบ
แบบสอบถามซ้ือทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอ  โดยมีวตัถุประสงค์ในการซ้ือคือะเพื่อเป็น
เคร่ืองประดบั  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือทองรูปพรรณคือราคาทองค า นอกเหนือจากตนเองแล้ว
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณคือสามีหรือภรรยา และซ้ือแบบไม่เจาะจงโอกาส
ในการซ้ือ  โดยซ้ือท่ีร้านทองรูปพรรณในตลาด และมีปริมาณน ้ าหนกัทองรูปพรรณท่ีซ้ือคือ 1 บาท 
โดยเฉล่ียในระยะเวลา 1 ปีมีการซ้ือทองรูปพรรณ1-3 คร้ัง  และช าระโดยการจ่ายเงินสด 
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ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดของร้านทองรูปพรรณท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือทองรูปพรรณของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าปัจจยัส่วนประสมการตลาดทุก
ดา้นมีความส าคญัในระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ปัจจยัดา้นราคา  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 
  



 

ฉ 

 
Independent Study Title Behavior of Consumers in Samut Sakhon Province Towards 

Purchasing Gold Ornament 
 
Author Miss Atchara Yomchan 
 
Degree Master of Business Administration  
 
Advisor Dr.Wannai Saiprasert 
 

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.  
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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. 

 

 

 


