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บทคดัย่อ 

 

         การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบ

พระทองค าและแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคโดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใชก้รอบพระทองค า

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี Hierarchical และ K-Means Cluster Analysis 

วเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ดว้ยวธิ ีOne Way ANOVA และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

ของขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้และการใชก้รอบพระทองค าโดยใชว้ธิ ีChi-

square 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-35 ปี มี

การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระ และมี

รายไดต่้อเดอืนประมาณ 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระทองค าช่วงเวลา 16.01-

18.00 น. และซื้อกรอบพระทองค าปีละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชิ้น มคี่าใช้จ่ายในการซื้อกรอบพระ

ทองค าเฉลี่ยต่อชิ้น 3,001– 4,000 บาท และซื้อกรอบพระทองค าที่มเีปอรเ์ซ็นต์ทองค า 90 % 

และสามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคกรอบพระทองค าในกรุงเทพมหานคร ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 



จ 

กลุ่มยอ่ยที ่1 ชื่อว่า Insightful มผีูบ้รโิภค 77 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นเจา้ของกจิการ มรีายได ้30,001 – 40,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อกรอบพระ

เวลา16-18 น. ราคากรอบพระส่วนใหญ่ราคา 4,001- 5,000 บาทต่อชิน้ เปอรเ์ซน็ต์ทองทีซ่ือ้คอื 

75% เป็นกลุ่มทีม่ปีระสบการณ์ในการซือ้กรอบพระทองค าและซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ

เพื่อสะสม และมกัจะกลบัไปซือ้กรอบพระทองค ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึพอใจ ใหค้วามส าคญักบัรา้นที่

ตกแต่งสวยงาม และให้ความส าคญัของความน่าเชื่อถอืของรา้น บุคคลที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจ

ซื้อกรอบพระทองค าคอืพนักงานขายชกัชวนและแนะน าและตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค าด้วย

ตวัเอง มกัมพีฤตกิรรมการซือ้กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ซือ้กรอบพระทองค า

จากร้านขายกรอบพระขนาดเล็ก และเคยซื้อกรอบพระทองค าจากช่องทางจ าหน่ายทาง

อนิเตอรเ์น็ต โดยจะสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค า

ที่เคยซื้อก่อนตดัสนิใจซื้อ จะค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซต์และ

ช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้  

 กลุ่มย่อยที่ 2 ชื่อว่า Convenient มผีู้บรโิภค 86 คน เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยพิถพีิถนัในการ

เลอืกซือ้กรอบพระทองค า  ใหค้วามส าคญักบัดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบที่ท าใหต้ดัสนิใจซือ้

น้อยทีสุ่ดใน 3 กลุ่ม ใหค้วามส าคญักบัดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืการน าไปใชน้้อยทีสุ่ด โดย

มคี่าเฉลีย่ของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทุกขอ้ บุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

ทุกข้อ มคี่าเฉลี่ยของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อจะซื้อกรอบพระทองค าในช่วงที่มกีารจดั

โปรโมชัน่ลดราคาและซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่ายในงานประกวดพระเครื่อง และใหค้วาม

สนใจในการหาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้น้อยกว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งยอ่ยอื่นๆ 

  กลุ่มย่อยที ่3 ชื่อว่า Necessary มผีูบ้รโิภค 37 คน เป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ตามความจ าเป็น 

ชอบความคุม้ค่า มคีวามประณตีในการเลอืกซือ้กลุ่มตวัอยา่งนี้ใหค้วามส าคญักบัการมป้ีายแสดง

ราคาที่ชดัเจน มใีบรบัประกนัคุณภาพทองค าสูงสุด มวีตัถุประสงค์ในการซื้อกรอบพระทองค า

เพื่อน าไปเลี่ยมพระเพราะกรอบพระเดมิช ารุด เสยีหาย บุคคลที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ

กรอบพระทองค าคอืคนในครอบครวั เช่น พ่อแม่ พีน้่อง คนรกัแนะน ามากทีสุ่ด จะซือ้กรอบพระ

ทองค าในช่วงที่มกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา ซื้อกรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษ โดยจะเคยซื้อ

กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั จะคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาในโฆษณาหรอื

นิตยสารพระเครือ่งต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้  
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บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ประชากรไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและด้วยความศรทัธาของชาวพุทธถอืว่าพระ

เครื่องคอืตวัแทนแห่งพระสมัมาสมัมาพุทธเจา้ อนัน ามาซึ่งความเป็นสริมิงคลให้กบัชวีติ เป็นที่

ยดึเหนี่ยวจติใจของชาวพุทธใหท้ าแต่คุณงามความดแีละช่วยปกป้องคุม้ภยั ภยนัตรายต่างๆ จงึ

นิยมน าทองค ามาห่อหุ้มองค์พระด้วยกรอบพระทองค า ที่ทุกกรอบล้วนออกแบบลวดลายอย่าง

งดงาม วจิติรบรรจงในฝีมอืและสะท้อนเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทย นอกจากนี้กรอบพระยงั

ช่วยป้องกนัความเสยีหายทีจ่ะเกดิกบัองคพ์ระเครื่องไดเ้ป็นอย่างดีและยงัสามารถเกบ็รกัษาพระ

เครื่องอนัล ้าค่าใหแ้ก่รุ่นลูกหลานต่อไป นับเป็นความสมบูรณ์สูงสุดของการบูชาพระดงันัน้กรอบ

พระทองค าจงึเป็นที่นิยมใช้เลี่ยมองค์พระเครื่องและเหรยีญพระเกจ ิอาจารยต่์างๆที่บุคคลนัน้

เลีย่มใส ศรทัธามาเลีย่มทองไวห้อ้ยคอบูชาซึง่เขา้กนักบัสรอ้ยคอทองทีห่อ้ยกรอบพระเป็นอย่าง

ยิง่หรอืนิยมเลีย่มทองไวเ้พื่อเพิม่มลูค่าพระเครือ่งในวงการตลาดพระเครือ่ง 

 โดยมลูค่าของธุรกจิพระเครือ่งโดยศูนยว์จิยักสกิรไทยว่า ปี 2550 ธุรกจิทีม่ฐีานบนความ

ศรทัธาน้ีมมีลูค่าสงูถงึ 40,000 ลา้นบาท มคีวามเป็นไปไดสู้งว่าปัจจบุนัมลูมคี่าสงูขึน้กว่าเดมิมาก 

ทัง้ยงัมธีุรกจิต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการสรา้งพระ นิตยสารพระเครื่อง ธุรกจิโฆษณา เป็นต้น 

ซึ่งน่าจะท าให้เงนิสะพดัในธุรกจิพระเครื่องทัง้วงจรสะพดัมากกว่า 40,000 ล้านบาท (ศูนยว์จิยั

กสกิรไทย , 2550)  

 ปัจจุบนัผูว้จิยัไดเ้ริม่ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าไดม้า

ระยะเวลาประมาณ 1 ปีแลว้ ซึง่นับว่าเป็นผู้ประกอบการใหม่ส าหรบัธุรกจินี้ และยงัขาดความรู้

และประสบการณ์ในการท าธุรกจิเกี่ยวกบัทองรปูพรรณ ประเภทกรอบพระทองค า ในดา้นต่างๆ

เช่น ด้านความเขา้ใจในพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในการตดัสนิใจเลอืกซื้อทองรูปพรรณประเภท

กรอบพระทองค า,การแบ่งส่วนตลาดของตลาดกรอบพระทองค า รวมไปถงึการวางต าแหน่งของ
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สนิคา้และการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีย่งัไมช่ดัเจน ท าใหผู้ว้จิยัไมส่ามารถวางแผนกลยุทธ์

ทางการตลาดไดอ้ยา่งมเีป้าหมายทีช่ดัเจนและตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ทีแ่ทจ้รงิ  ส่งผลให ้

ผูว้จิยัประสบปัญหาเกีย่วกบัยอดขายทีไ่มเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีผู่ว้จิยัวางเป้าหมายไว ้

 

ภาพท่ี 1.1 ภาพแสดงลกัษณะกรอบพระทองค า 

 นอกจากนี้การศกึษาวจิยัที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะท าวจิยัเกี่ยวกบัการศกึษาพฤตกิรรมและ

ปัจจยัทางการตลาดที่มผีลต่อการซื้อทองรูปพรรณของรา้นคา้ทองรปูพรรณโดยรวม ของสนิค้า

ยงัไม่มกีารศึกษาแยกสนิค้าทองรูปพรรณแต่ละชนิดว่าจะเป็นสรอ้ย แหวน ก าไร สรอ้ยขอ้มอื 

กรอบพระ  

 จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่ม

ผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้าน

พฤติกรรมผู้บรโิภค เพื่อน าผลที่มาใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดแต่ละส่วน

ตลาดทีแ่บ่งได ้เพื่อเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายและส่งมอบคุณค่าของสนิคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกรอบ

พระทองค าไดอ้ยา่งตรงความต้องการของผูบ้รโิภคและน ามาซึง่การเพิม่ขึน้ของยอดขายสนิคา้ให้

เป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ นอกจากนี้ยงัน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษามาใช้ในการ

พฒันาศกัยภาพทางธุรกจิการแขง่ขนัในอนาคตต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าของผูบ้รโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรูปพรรณ ประเภทกรอบพระทองค า โดยใช้ปัจจยัด้าน

พฤตกิรรมการซือ้และการใชก้รอบพระทองค าของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขต

กรงุเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มขีอบเขตการศกึษาดงันี้ 

 ขอบเขตด้านประชากรที่จะศกึษา  คอื ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อและ

เคยใชก้รอบพระทองค า ทัง้เพศชายและเพศหญงิ  

 ขอบเขตดา้นตวัแปรทีใ่ชศ้กึษา  คอื ตวัแปรดา้นพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณประเภท

กรอบพระทองค า โดยใชห้ลกั  5W1H ไดแ้ก่ 1.ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 2. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ 3. ใคร

มสี่วนรวมในการตัดสินใจซื้อ 4. ผู้บรโิภคซื้อเมื่อใด  5. ผู้บรโิภคซื้อที่ไหน  6. ผู้บรโิภคซื้อ

อยา่งไร 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

นิยามศพัท์เฉพาะที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณประเภทกรอบพระ

ทองค าของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร  มดีงันี้ 

1. กรอบพระทองค า คอื การน าทองค าแท่ง 96.5% มาแปรรปูเป็นทองรปูพรรณประเภท

กรอบพระทองค าตามลกัษณะรปูทรงของพระเครื่องแบบต่างๆทัง้กรอบพระทองค าส าเรจ็รปูและ

กรอบพระทองค าแบบสัง่ท าเฉพาะ โดยเปอรเ์ซน็ตท์องค าของกรอบพระทองค าจะแตกต่างกนัไป 

ดงันี้ 

  - 96.5 % เป็นเปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณมาตรฐานสมาคมผู้ค้าทองค าแห่ง

ประเทศไทย 

  - 75 % หรอื 18 K  เป็นเปอร์เซ็นต์ทองรูปพรรณที่นิยมท าเป็นแหวน,จี้ และ

กรอบพระเครื่องหรอืตวัเรอืนเครือ่งประดบัอื่นๆทีต่้องการความคงทนของรปูทรงทองรปูพรรณที่

ขึน้รปูไว ้

2. พระเครื่อง คอื วัตถุมงคลที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าหรอืรูปพระสงฆ์ ที่สร้างขึ้นด้วยการ

น าเอาเนื้อวสัดุทีเ่ตรยีมไวเ้ช่น เนื้อโลหะ ทองเหลอืง ทองแดง หรอืเนื้อผงมวลสารต่างๆมาหล่อ

ขึน้รปูตามแบบแม่พมิพท์ีเ่ตรยีมไวพ้รอ้มพธิปีลุกเสก ทัง้แบบรปูทรงพระพุทธรปูองคเ์ลก็ๆ หรอื

แบบเหรยีญโลหะต่างๆ เป็นตน้ 



4 

 3. ผูบ้รโิภคกรอบพระทองค า คอื กลุ่มคนที่เคยซือ้และเคยใชก้รอบพระทองค าแทใ้นการ

เลีย่มพระเครือ่ง 

 4. ตลาดพระเครื่อง คือ สถานที่ใดก็ตามที่มแีผงพระมาตัง้เพื่อให้เช่า (ซื้อ -ขายพระ

เครื่อง) แลกเปลีย่นบรกิารตรวจสอบพระแทห้รอืปลอม และจ าหน่ายอุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวกบัพระ

เครื่อง เช่นกล่องใส่พระ กรอบพระ ตลบัพระ สรอ้ยแขวนพระ เป็นต้น ซึ่งมทีี่ตัง้อยู่ประจ า เปิด

บรกิารวนัจนัทร-์วนัอาทติย ์

 5. รา้นคา้ทองรปูพรรณขนาดใหญ่ คอื รา้นทีเ่ปิดด าเนินการใหบ้รกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรอืรวมกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ การขาย การแลกเปลีย่น การซ่อมแซม การรบัสัง่ท าตามความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคและเป็นรา้นทีม่ทีองรปูพรรณทุกชนิดจ าหน่ายในรา้นทีม่หีลกัแหล่งแน่นอน 

ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมผูค้า้ทองค าหรอืไมก่ไ็ด้  

6. รา้นคา้ทองรปูพรรณขนาดเลก็ คอื รา้นที่เปิดด าเนินการใหบ้รกิารอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรอืรวมกนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ การขาย การแลกเปลีย่น การซ่อมแซม การรบัสัง่ท าตามความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคและไม่จ าเป็นตอ้งมทีองรปูพรรณทุกชนิดจ าหน่าย อาจขายเฉพาะบางชนิด

กไ็ด ้เช่น จ าหน่ายเฉพาะกรอบพระทองค าอยา่งเดยีวกไ็ดเ้ป็นรา้นทีม่หีลกัแหล่งแน่นอนหรอืไม่ก็

ได ้ทัง้ทีเ่ป็นสมาชกิสมาคมผูค้า้ทองค าหรอืไมก่ไ็ด้ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1.  น าผลการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า

ทีไ่ด ้มาใชป้ระกอบในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจะน ามาสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายกรอบพระทองค าให้เป็นไปตาม

เป้าหมายทีว่างไว ้เช่น การจดัโปรโมชัน่ในช่วงเวลาทีล่กูคา้ส่วนใหญ่ชอบซือ้กรอบพระทองค าใน

ช่วงเวลานัน้,การปรบัปรงุพฒันาผลติภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เป็นตน้ 

 2. น าผลการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณ ประเภทกรอบพระทองค าทีไ่ด ้ น าไปใช้

ประโยชน์ในการก าหนดส่วนตลาด กลุ่มลกูคา้เป้าหมายและต าแหน่งทางการตลาด เพื่อวางกล

ยทุธท์างการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น การจดัท ากลยทุธก์ารบรหิารลกูคา้สมัพนัธใ์หเ้หมาะสม

กบัส่วนตลาดและกลุ่มลกูคา้เป้าหมายเป็นตน้



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคดิและทฤษฎทีี่ใช้ในการศกึษาเรื่อง “การแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรปูพรรณประเภท

กรอบพระทองค าในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค” ในครัง้นี้ ผู้วจิยั

ไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานแนวทางในการวจิยัดงันี้  

 2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัทฤษฎเีกีย่วกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมาย 

และการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์

 2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 2.4 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior)  

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมผู้บริโภคได้มีผู้ให้ความหมายหรือแนวคิดไว้หลากหลายและมีลักษณะที ่

คลา้ยคลงึกนัหลายท่าน ดงันี้        

ธ ารงค์ อุดมไพจติรกุล (2547:85) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง 

กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคล ในการจัดหา การซื้อ ก ารใช้

ประโยชน์ จากสนิค้าและบรกิารที่ซื้อมาเพื่อตอบสนองความต้องการทัง้ด้านพื้นฐานและด้าน

จติใจ ดว้ยรายได ้ทีม่จี ากดั   

วุฒ ิสุขเจรญิ (2555:4-6) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเป็นศาสตรท์ีม่คีวามเกีย่วพนั

กบัศาสตรด์า้นการตลาดอย่างใกลช้ดิ แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจงึมกีารพฒันาควบคู่

ไปกบัแนวคดิดา้นการตลาด จงึมผีูใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวอ้ยา่งหลากหลาย  

ความหมายทีแ่ตกต่างกนัยอ่มท าใหเ้กดิความเขา้ใจและมขีอบเขตของการศกึษาพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั
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Schiffman and Kanuk (1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บรโิภคไว้ว่าเป็น

พฤติกรรมที่ผู้บรโิภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อ ใช้ ประเมนิผล หรอืการบรโิภค

ผลติภณัฑ ์บรกิาร และแนวคดิต่าง ๆ ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ 

ตนไดเ้ป็นการศกึษาการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ ทัง้เงนิ เวลา และ

ก าลงัเพื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ อนัประกอบดว้ย ซือ้อะไร ท าไมจงึซือ้ ซือ้เมือ่ไร 

อยา่งไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน  

การศกึษาถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภคต้องมกีารวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อคน้หาหรอืวจิยั

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคค าตอบที่ได้จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์

การตลาดทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2.2 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior)  
 
        ปณิศา ลญัชานนท ์(2548: 83-84) ไดก้ล่าวว่า เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรม
การซื้อและการบรโิภคของผู้บรโิภค ทัง้ที่เป็นบุคคล หรอืองคก์ร เพื่อให้ทราบถงึลกัษณะความ
ตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การบรโิภค แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ 
นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคด้วยเหตุผลหลายประการ 
กล่าวคอื 
        1. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมผีลต่อการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลท าใหธุ้รกจิ

ประสบความส าเรจ็ ถา้กลยทุธท์างการตลาดสามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 

        2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคดิทางการตลาด คอื การท าใหลู้กคา้พงึพอใจ ดว้ยเหตุ

นี้เราจงึจ าเป็นต้องศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภค เพื่อจดัสิง่กระตุ้นหรอืก าหนดกลยุทธ ์การตลาดที่

สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้

  ศริวิรรณและคณะ ( 2546 : 193-195) เป็นการค้นหาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤติกรรม การ

ซือ้และการใช้ของผู้บรโิภคเพื่อให้ทราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมการซื้อ การใช ้

การเลอืกใชบ้รกิาร แนวคดิหรอืประสบการณ์ที่จะท าใหผู้้บรโิภคพงึพอใจ ค าตอบทีไ่ดจ้ะช่วยให้

นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความ

พงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ค าถามนี้ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ  

7 ประการ หรอื 7Os มดีงันี้ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) 

ค าถาม 
(6Wsและ1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดท่ี

เก่ียวข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาด

เป้าหมาย (Who is in 

the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

ทางดา้น 

1. ประชากรศาสตร ์

2. ภมูศิาสตร ์

3. จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์

4. พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยทุธก์ารตลาด (4Ps) 

ประกอบดว้ย กลยทุธด์า้น

ผลติภณัฑ ์ราคา การจดั 

จ าหน่ายและการส่งเสรมิ

การตลาดทีเ่หมาะสม 

สามารถตอบสนองความ

พงึพอใจกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 

(What does the 

consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) สิง่

ทีต่อ้งการจากผลติภณัฑค์อื ตอ้งการ

คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของ

ผลติภณัฑแ์ละความแตกต่างที่

เหนือกว่าคู่แขง่ขนั 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์

1. ผลติภณัฑห์ลกั 

2. รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

3. ผลติภณัฑค์วบ 

4. ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 

5. ศกัยภาพผลติภณัฑ ์

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ 

(Why does the 

consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ (Objectives) 

ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของเขาทัง้ทางดา้นรา่งกาย

และดา้นจติวทิยา ซึง่ตอ้งศกึษาถงึ

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้

คอืปัจจยัดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม 

ปัจจยัดา้นจติวทิยา ดา้นส่วนบุคคล 

ดา้นสถานการณ์ ดา้นเทคโนโลย ี

กลยทุธท์ีใ่ช ้คอื 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์

2. การส่งเสรมิการตลาด 

3. ดา้นราคา 

4. ดา้นช่องทางจ าหน่าย 
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 ตารางท่ี 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกีย่วกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (7Os) (ต่อ) 

ค าถาม 

(6Wsและ1H) 

 

ค าตอบท่ีต้องการทราบ(7Os) 

กลยทุธก์ารตลาดท่ี
เก่ียวข้อง 

4. ใครมสี่วนรวม 

ในการตดัสนิใจซือ้

(Who participates 

in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 

(Organization) ทีม่อีทิธผิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ประกอบดว้ย ผูร้เิริม่ มี

อทิธพิล ผูต้ดัสนิใจซือ้ ผูซ้ือ้ และผูใ้ช้ 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื การ

โฆษณาและการส่งเสรมิ

การตลาดโดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซือ้

เมือ่ใด (When does 

the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 

ช่วงเดอืนใดของปี หรอืช่วงฤดกูาล

ใดของปี ช่วงวนัใดของเดอืน 

ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพเิศษหรอื

เทศกาลวนัส าคญั 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื การ

ส่งเสรมิการตลาด เช่น ท าการ

ส่งเสรมิการตลาดเมือ่ใดจงึจะ

สอดคลอ้งกบัโอกาสการซือ้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ที่

ไหน(Where does 

the consumer 

buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที่

ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ เช่น 

หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์กต็ รา้น

ขายของช า บางล าพ ูพาหุรดั 

สยามสแควร ์ฯลฯ 

กลยทุธช์่องทางการจดั

จ าหน่าย บรษิทัน าผลติภณัฑ์

สู่ตลาดเป้าหมายโดยพจิารณา

ว่าจะผ่านคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้รโิภคซือ้

อยา่งไร (How does 

the consumer 

buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 

(Operations) ประกอบดว้ย 

1. การรบัรูปั้ญหา 

2. การคน้หาขอ้มลู 

3. การประเมนิผลทางเลอืก 

4. การตดัสนิใจซือ้ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื การ

ส่งเสรมิการตลาด

ประกอบดว้ย การโฆษณา 

การประชาสมัพนัธ ์

ทีม่า :ศริวิรรณ  และคณะ (2546 : 194) 
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 การประยุกต์เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและค าถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ผู้บรโิภคเพื่อการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภคในการเลอืกซื้อทองรูปพรรณประเภทกรอบพระ

ทองค า มดีงันี้คอื 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market ?) เป็นค าถามเพื่อทราบ

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ซึ่งเกี่ยวกับด้าน

ประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการซือ้  

 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What does the consumer buy ?) เกี่ยวกบัสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ

ซื้อต้องการได้จากผลติภณัฑ์ ซึ่งก็คอืความแตกต่างของผลติภณัฑ์ทองรูปพรรณ เช่น รปูแบบ

ของลวดลาย ความน่าเชื่อถอืของรา้นคา้ทองรปูพรรณ เป็นตน้ 

 3. ท าไมผู้บรโิภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง

วตัถุประสงค ์(Objectives) ของการซือ้ทองรปูพรรณ ประเภทกรอบพระ และเหตุจงูใจในการซือ้

เช่น ซื้อเพื่อเป็นสนิทรพัย์สภาพคล่อง ,เพื่อใช้เป็นเครื่องประดบั ,เพื่อการสะสมทรพัย์ , เพื่อ

ความตอ้งการดา้นการยอมรบัและยกยอ่งจากสงัคม เป็นตน้ 

 4. ใครมสี่วนร่วมในการซื้อ (Who Participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อทราบ

ถงึบทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organizations) ที่มอีทิธพิลต่อการซื้อทองรูปพรรณประเภทกรอบ

พระ เช่น เพื่อน คู่รกั คนขายทอง เป็นตน้ 

 5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง

โอกาสในการซือ้โดยทัว่ไปผูบ้รโิภคสามารถซือ้ทองรปูพรรณในโอกาส วนัปีใหม ่วนัตรษุจนี หรอื

เทศกาลส าคญัๆ ตลอดจนช่วงทีภ่าวะราคาทองลดลง เป็นตน้ 

 6. ผู้บริโภคซื้อที่ใด  (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง

สถานที่ที่ผู้บรโิภคจะไปท าการซื้อ เช่น ผู้ซื้อจะไปหาซื้อทองรูปพรรณ ประเภทกรอบพระที่

ร้านค้าที่มีชื่อเสียงหรอืร้านค้าที่ใกล้บ้าน  ตลอดจนร้านค้าที่รู้จกัคุ้นเคย หรือซื้อผ่านระบบ

อนิเตอรเ์น็ต 

 7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ในกรณีทีร่า้นคา้ทองรูปพรรณ ทีจ่ าหน่ายทองรปูพรรณประเภทกรอบ

พระเครือ่งจ าเป็นต้องศกึษาถงึขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคว่าเกดิขึน้ในแต่ละขัน้ตอน
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อย่างไร เช่น (1) ผู้บรโิภคต้องการซือ้กรอบพระทองค าเมื่อไหร่  (2) ผูบ้รโิภคมกีารคน้หาขอ้มูล

เกี่ยวกบัรายละเอยีดของกรอบพระทองค าจากไหน (3) ผู้บรโิภคมกีารประเมนิผลทางเลอืกใน

การ พจิารณาว่ากรอบพระทองรปูพรรณแบบใดที่เหมาะสม มกีารก าหนดคุณสมบตัแิละบรกิาร

ต่างๆ อย่างไร และสนิค้ามจีุดเด่นตรงไหนพอที่จะท าให้ลูกค้าตดัสนิใจซื้อ  (4) การตดัสนิใจซื้อ

กรอบพระทองค ามกัจะใชเ้วลาสัน้ขึน้เมื่อรา้นทองรปูพรรณมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายต่าง 

ๆ เช่น การลดค่าก าเหน็จเป็นต้น (5) การเกดิพฤตกิรรมที่ดี ภายหลงัการซื้อกรอบพระทองค า 

เช่น ชอบ พงึพอใจมกีารกลบัมาซือ้สนิคา้ซ ้าอกี 

 

2.2.3 แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) 

ศิริวรรณและคณะ(2546 : 196-217) แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer 

Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมี

จดุเริม่ตน้จากการทีเ่กดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ สิง่กระตุน้ผ่านเขา้มาใน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องด า ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได้ ซึ่งความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อจะได้รบัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ

แลว้กจ็ะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

ฉตัยาพร เสมอใจ. (2550 : 38) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบพฤตกิรรมของผูซ้ือ้ไวด้งันี้ พฤตกิรรมผู้

ซื้อเริม่ต้นจากสิง่เร้า (Stimulus) มากระตุ้น (Stimulate) ความรู้สกึของเขาท าให้รู้สกึถึงความ

ตอ้งการ จนตอ้งท าการหาขอ้มลูเกี่ยวกบัสิง่ทีจ่ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขา เพื่อท า

การตดัสนิใจซือ้และเกดิพฤตกิรรมการซือ้อนัเป็นการตอบสนอง (Response) ในทีสุ่ด 
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ภาพท่ี 2.1 รปูแบบพฤตกิรรมผูซ้ือ้ และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ทีม่า  : Kotler & Armstrong,2011 อา้งถงึใน  ศริวิรรณและคณะ, 2546  

 

จากภาพที ่2.1 แสดงใหเ้หน็ว่าจดุเริม่ตน้ของโมเดลนี้อยูท่ีส่ ิง่กระตุน้ (Stimulus) ใหเ้กดิ 

ความต้องการก่อน แล้วท าให้เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนัน้โมเดลนี้จึงอาจ

เรยีกว่า S-R Theory โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 

1. สิง่กระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นอาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกายและสิง่กระตุ้นจาก

ภายนอกนักการตลาดจะต้องสนใจและจดัสิง่กระตุ้นภายนอก เพื่อใหผู้้บรโิภคเกดิความต้องการ

ผลติภณัฑ์ สิง่กระตุ้นถอืว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซื้อสนิค้าซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผล 

และใชเ้หตุจงูใจใหซ้ือ้ดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้สิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

 1.1 สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นทีน่ักการตลาดสามารถ

ควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้น เป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 

ประกอบดว้ย 

 1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ

กระตุน้ความตอ้งการ 
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 1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ

ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 

 1.1.3 สิง่กระตุน้ดา้นการจดัช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรอื place) เช่น การจดั

จ าหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคถอืว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการ

ซือ้ 

 1.1.4 สิง่กระตุ้นดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอการ

ใชค้วามพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคล

ทัว่ไปเหล่านี้ ถอืว่าเป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

 1.2 สิง่กระตุน้อื่น ๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคทีอ่ยูภ่ายนอก

องคก์ารซึง่บรษิทัควบคุมไมไ่ด ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

          1.2.1 สิง่กระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ขอผู้บรโิภคมี

อทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

 1.2.2 สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) 

 1.2.3 สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Law and political) 

 1.2.4 สิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) 

 1.3 ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) ลกัษณะของผู้ซื้อมอีิทธพิลจากปัจจยั

ต่างๆ คอื ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ปัจจยัดา้นสงัคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจติวทิยา 

 1.4 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้ซือ้ (Buyer decision process) ประกอบดว้ย ขัน้ตอน

การรบัรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาขอ้มูล การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และ

พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

2. กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ (Buyer’s black box) ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ื้อ

ที่เปรยีบเสมอืนกล่องด า (Black box) ซึ่งผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จงึต้องพยายาม

คน้หา 

ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อ ความรูส้กึนึกคดิของผู้ซื้อได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะของผู้ซื้อ 

และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 
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3. การตอบสนอง (Buyer’s Response) การตอบสนองหรอืการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค

หรอืผูซ้ือ้ ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

  3.1 การเลอืกผลติภณัฑ ์เช่น การเลอืกกรอบพระทีท่ าดว้ยทองค า หรอืท าดว้ยโลหะเงนิ 

  3.2 การเลอืกตราสนิคา้ เช่น ถ้าผู้บรโิภคเลอืกกรอบพระทองค า จะเลอืกทองยีห่อ้ทอง

เยาวราช เป็นตน้ 

  3.3 การเลอืกผูข้าย เช่น ผูบ้รโิภคจะเลอืกรา้นขายกรอบพระทองค ารา้นใดหรอืรา้นขาย

ทองรปูพรรณใกลบ้า้นรา้นใด 

  3.4 การเลอืกเวลาในการซือ้ เช่น ผูบ้รโิภคจะเลอืกเวลา เชา้ กลางวนั หรอืเยน็ ในการ

ซือ้กรอบพระทองค า เป็นตน้ 

  3.5 การเลอืกปรมิาณการซื้อ เช่น ผู้บรโิภคจะเลอืกว่าจะซื้อหนึ่งชิ้น หรอืสองชิ้น เป็น

ตน้ 

สรุปพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่ าให้

เกดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ โดยมจีุดเริม่ต้นจากการที่เกดิสิง่กระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้เกดิ

ความต้องการสิง่กระตุ้นผ่านเข้ามาในความรูส้กึนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รบัอิทธพิลจากลกัษณะ

ต่างๆของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนอง (Buyer’s response) หรือ การตัดสินใจของผู้ซื้อ 

(Buyer’s purchase decision) 

 

กระบวนการในการตดัสินใจซ้ือของลกูค้า 

         ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ (2555: 119-123) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอื 

บรกิารมอียู ่5 ขัน้ตอน โดยลูกคา้จะท าการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารตามกระบวนการทัง้หมด 

5 ขัน้ตอน หรอืไม่ครบกระบวนการทัง้หมดขัน้อยู่กบัประเภทของสนิค้า ถ้าเป็นสนิคา้ราคาแพง

เป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีาคาแพง มกีระบวนการใชซ้บัซอ้นมาก ลกูคา้ต้องใชเ้วลาและตดัสนิใจ

นานมาก เพราะสนิใจคา้ราคา้แพงและลูกคา้ต้องการไดส้ิง่ทีด่ทีีสุ่ด เหมาะสมกบัเงนิที่ เสยีไป แต่

ถา้เป็นสนิคา้แบบสะดวกซือ้ทีไ่ม่จ าเป็นต้องใชก้ารตดัสนิใจมากนักและมรีาคาไมสู่งเกนิไป ลูกคา้
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อาจมกีระบวนการตดัสนิใจไม่ครบทัง้ 5 ขัน้ตอนกไ็ดโ้ดยกระบวนการในการตดัสนิซือ้สนิคา้ของ

ลกูคา้มดีงันี้ 

              1.  การรบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) ลูกค้าจะรบัรูถ้ึงปัญหาหรอืความจ าเป็นที่
จะตอ้งใชส้นิคา้และบรกิารทไีดร้บัการกระตุน้จากสิง่กระตุน้ภายในและภายนอก 

           2.  การค้นหาข้อมูล ( information Search) เมื่อลูกค้ามคีวามต้องการซื้อสินค้าและ
บรกิาร รบัรูปั้ญหาว่าตอ้งการอะไร ขัน้ต่อไปลกูคา้จะหาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้นัน้ว่าจะซือ้ไดท้ีไ่หน 
ซือ้ไดอ้ย่างไร ถ้าลูกค้าเคยรบัรู ้รูจ้กั หรอืใช้สนิคา้มาก่อน ลูกคา้จะใชข้อ้มลูภายในความทรงจ า
มาเป็นข้อมูลในการตดัสนิใจ แต่ถ้าข้อมูลจากความทรงจ าไม่เพยีงพอ ลูกค้าจะต้องหาข้อมูล
เพิม่เตมิจากแหล่งขอ้มลูภายนอกเพื่อเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ โดย
แหล่งขอ้มลูทีล่กูคา้สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารมอียู ่5 แหล่งดว้ยกนั 

       2.1 แหล่งดา้นบุคคล (Personas Sources) ไดแ้ก่ ครอบครวั เพื่อนบา้น ญาตพิี่
น้องทีเ่ป็นคนรูจ้กั 

             2.2 แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ การโฆษณา พนกังานขาย 
ตวัแทนจ าหน่าย การบรรจหุบีห่อ การจดัแสดงสนิคา้ 

            2.3 แหล่งสาธารณะ (Public Sources) ไดแ้ก่ การสื่อสารมวลชลต่างๆ 
หน่วยงานของภาครฐัและเอกชน 

           2.4 แหล่งทดลอง (Experiential Sources) ไดแ้ก่ การทดลองใชส้นิคา้หรอื
บรกิาร หรอืหอ้งทดลองต่างๆ ทีร่บัทดสอบสนิคา้หรอืบรกิาร 

            2.5 แหล่งเทคโนโลย ี(Technology Sources) ไดแ้ก่ การคน้หาขอ้มลูทาง
อนิเตอรเ์น็ตหรอืชุมชนลกูคา้ออนไลน์ต่างๆ 

     นักการตลาดจ าเป็นต้องทราบแหล่งข้อมูลของลูกค้าเพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์การ
สื่อสารทางการตลาดใหเ้ขา้ถงึลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และก าหนดช่องทางการสื่อสารทางการตลาด
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

                    3.  การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ลูกค้าจะน าข้อมูลที่ได้

รบัมาประเมินผลทางเลือกว่าจะใช้บรกิารหรือสินค้าใด โดยเกณฑ์การประเมินผลจะเป็น

คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ราคา การบรกิาร การจดัจ าหน่าย เป็นตน้ ในการประเมนิผลทางเลอืก

ของลูกค้านั ้น ลูกค้าจะประเมินผลจากผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันระหว่าง

ผลติภณัฑ ์หรอืเรยีกว่า คุณสมบตัขิองผลประโยชน์ผลติภณัฑ ์(Bundle of Attributes) เนื่องจาก
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ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้ ลูกคา้จะอาศยัประสบการณ์และขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ด้มาจากการเรยีนรู้

หรอืรบัรู ้หรอืค้นหาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก และตดัสินใจว่าจะใช้เกณฑอ์ะไรในการพจิารณา

ซือ้สนิคา้นัน้บา้ง 

                 4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อลูกค้าท าการประเมนิผลทางเลอืก

และได้ตราสนิค้าที่ที่ดทีี่สุดตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้ลูกคา้จะซื้อสนิคา้และบรกิารนัน้ ซึง่เป็นการ

ตอบสนองสิง่กระตุ้นต่างๆในขัน้ตอนนี้ ลูกคา้จะตดัสนิใจว่าจะซือ้สนิคา้อะไร ตราสนิคา้ใด จากที่

ไหน ซึ่งธุรกจิรา้นค้าปลกีหรอืรา้นค้าจ าหน่ายสนิค้าต้องให้ความส าคญักบัการตดัสนิใจซื้อของ

ลูกค้า และค้นหาว่าอะไรเป็นปัจจยัที่ท าให้ลูกค้าตดัสนิใจซื้อจากรา้นค้า เช่น ท าเลที่ตัง้ ความ

หลากหลายของสนิคา้ การบรกิารเสรมิ และน ามาวางแผนพฒันารา้นค้าตนเอง รวมทัง้กลยุทธ์

การส่งเสรมิการขายในช่วงเวลาและสถานทีท่ีเ่หมาะสม 

       5. พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ ( Postpurchase Behavior) เกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึ

และพฤตกิรรมทีแ่สดงออกภายหลงัการซื้อและการใช้สนิคา้ เมื่อลูกคา้ใช้สนิคา้หรอืบรกิารที่ซื้อ

ไปแล้วจะเกิดผล 2 ทาง คอื ความพงึพอใจและไม่พงึพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อซ ้า 

ภาพลกัษณ์ ของสนิค้า หรอืการบอกต่อไปยนัลูกค้าคนอื่นๆ เพราะลูกค้าคนนี้อาจจะมอีทิธพิล

ต่อการตดัสนิใจของลูกค้าคนอื่น ซึ่งความไม่พงึพอใจนี้จะท าลายความจงรักภกัดใีนตราสนิค้า 

(Brand Loyalty) ของลูกคา้ ภายหลงัการขายสนิคา้หรอืบรกิาร นกัการตลาดหรอืธุรกจิควรมกีาร

ติดตามเอาใจใส่ดูแลลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและลดความไม่พึงพอใจที่อาจจะเกิดขึ้น 

เพราะในการรกัษาลกูคา้เก่าจะสามารถกระท าไดง้า่ยกว่าและประหยดักว่าการหาลกูคา้ใหม ่
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

 

 

ภาพท่ี 2.2 ปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภค ที่มา : Kotler, Philip. (1997). 

Marketing Management : analysis, planning, implementation, and control. 9th ed. New 

Jersey : A Simon & Schuster company. 

1. ปัจจยัด้านวฒันธรรม 

เป็นการศกึษาถงึปัจจยัด้านวฒันธรรมซึ่งถอืเป็นปัจจยัภายนอกที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค การทราบถงึลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภคทางวฒันธรรมจะช่วยนักการตลาดใน

การจดัสิง่กระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เมือ่ผูซ้ือ้ไดร้บัสิง่กระตุน้ทางการตลาดหรอืสิง่กระตุ้น

อื่น ๆ ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรยีบเสมอืนกล่องด าที่ผู้ขายไม่สามารถ

คาดคะเนไดง้านของผูข้ายและนักการตลาดกค็อื ค้นหาและเขา้ใจผลลพัธท์ี่เกดิขึน้จากการรบัรู้ 

ซึง่เกดิจากสิง่กระตุน้จากภายนอก และการตดัสนิใจซื้อของผูซ้ื้อว่าลกัษณะของผูซ้ื้อและความรูส้กึนึก

คดิได้รบัอิทธิพลจากสิง่ใดบ้าง การศึกษาถึงลกัษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมปีระโยชน์

ส าหรบันกัการตลาด คอื ท าใหท้ราบความต้องการและลกัษณะของลูกคา้เพื่อทีจ่ะจดัส่วนประสม

ทางการตลาดต่าง ๆ กระตุน้และสนองความตอ้งการของผูซ้ือ้ทีเ่ป็นเป้าหมายไดถู้กตอ้ง 
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2. ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors)  

 เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั บทบาทและสถานะของผูซ้ือ้ 

  1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) หมายถึง รูปแบบหรอืกลุ่มบุคคล ซึ่งมี

อทิธพิลต่อทศันคติ ค่านิยม และพฤตกิรรมของบุคคลอื่น ( Etzel และคณะ2001 : G–10) หรอื

กลุ่มที่บุคคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งด้วย กลุ่มนี้จะมอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อทศันคติ ความ

คดิเหน็ และค่านิยมของบุคคลกลุ่มอา้งองิแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคอื 

   1.1 กลุ่มปฐมภูม ิ(Primary Groups) ได้แก่ ครอบครวั เพื่อนสนิท และ

เพื่อนบา้น หรอื เพื่อนรว่มงาน ซึง่ไดม้กีารพบปะกนัอยา่งต่อเนื่องแบบไมเ่ป็นทางการ 

   1.2 กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลชัน้น าใน

สงัคมศาสนา เพื่อนรว่มอาชพี และร่วมสถาบนั บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคมทีม่กัจะตดิต่อกนัแบบ

ทางการแต่มคีวามต่อเนื่องน้อยกว่ากลุ่มปฐมภมู ิ

 2. ครอบครวั (Family) ครอบครวัประกอบด้วย บดิามารดา (Parents) และพี่

น้อง (Siblings) ครอบครวัถอืเป็นกลุ่มปฐมภูมทิี่มอีทิธพิลต่อทศันคต ิความคดิเหน็และค่านิยม

ของบุคคล ซึง่สิง่เหล่านี้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของครอบครวั 

 3. บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกบัหลาย

กลุ่มเช่น ครอบครวั กลุ่มอ้างองิและสถาบนัต่าง ๆ โดยบุคคลจะมบีทบาทและสถานะทีแ่ตกต่าง

กนัในแต่ละกลุ่มผูบ้รโิภคมกัจะเลอืกซือ้สนิคา้ที่สามารถสื่อถงึบทบาท และสถานะของตนเองใน

สงัคม 

3. ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจาก

ลกัษณะส่วนบุคคลของคนทางด้าน ๆ ได้แก่ อายุ วงจรชีวิต ครอบครวั อาชีพ โอกาสทาง

เศรษฐกจิ การศกึษา ค่านิยมหรอืคุณค่าและรปูแบบการด ารงชวีติดงันี้ 

1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและ

บรกิารทีแ่ตกต่างกนัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคตามอายปุระกอบดว้ยต ่ากว่า 6 ปี, 6 –11 ปี, 12–19 ปี
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, 20–34 ปี,35–49 ปี, 50–64 ปี และ 65 ปีขึน้ไป ตวัอยา่งเช่น กลุ่มวยัรุน่จะชอบทดลองสิง่แปลก

ใหม่ และชอบสนิค้าประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจสนิค้าเกี่ยวกบัสุขภาพและความ

ปลอดภยั เป็นตน้ 

2. วงจรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติของ

บุคคล ซึง่การด ารงชวีติในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความตอ้งการ ทศันคต ิและค่านิยม

ของบุคคลท าให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยมี

ความสมัพนัธ์กบัสถานภาพทางการเงนิและความสนใจของแต่ละบุคคล นักการตลาดจะเลอืก

กลุ่มเป้าหมายจากวงจรชวีติครอบครวั 

3. อาชีพ (Occupation) อาชพีแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ

ต้องการสินค้าและบรกิารที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดท างานและสินค้าจ าเป็น 

ประธานกรรมการบรษิทัและภรรยาจะซือ้เสือ้ผา้ราคาสงูหรอืตัว๋เครื่องบนิ นักการตลาดจะศกึษา

ว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทั เป็นทีต่้องการของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื่อทีจ่ะจดัเตรยีมสนิคา้

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่านี้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. โอ ก าสท าง เศ รษ ฐ กิ จ  (Economic Circumstances) ห รือ  ราย ได ้

(Income)โอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซื้อโอกาส

เหล่านี้ประกอบดว้ย รายได ้การออม สนิทรพัย ์อ านาจการซื้อและทศันคตเิกี่ยวกบัการจ่ายเงนิ 

นักการตลาดต้องสนใจในแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล การออม และอตัราดอกเบี้ย ถ้าภาวะ

เศรษฐกจิตกต ่าคนมรีายไดต้ ่า กจิการต้องปรบัปรงุ ดา้นผลติภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การตัง้ราคา 

ลดการผลติและสนิคา้คงคลงั และวธิกีารต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการขาดแคลนเงนิหมนุเวยีน 

5. การศึกษา (Education) ผูท้ีม่กีารศกึษาสูงมแีนวโน้มจะบรโิภคผลติภณัฑท์ี่

มคีุณภาพดมีากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า 

6. ค่านิยมหรือคณุค่า (Value) และรปูแบบการด ารงชวีติ (Lifestyles) ค่านิยม

หรอืคุณค่า (Value) หมายถึง ความนิยมในสิง่ของหรอืบุคคลหรอืความคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

หรือหมายถึงอัตราส่วนของผลประโยชน์ที่รบัรู้ต่อราคาสินค้า ส่วนรูปแบบการด ารงชีวิต 

(Lifestyles)หมายถึง รูปแบบของการด ารงชวีติในโลกมนุษย์ โดยการแสดงออกในรูปของ ซึ่ง

เป็นกจิกรรมความสนใจ และความคดิเหน็ตวัแปรดา้นโครงสรา้งจติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์ซึง่มุ่ง
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ความส าคัญที่ กิจกรรม ความสนใจ และความคิด เห็นของผู้บริโภค  (Schiffman and 

Kanuk,1999:G1) 

ปัจจยัด้านจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ปัจจยัด้านจติวิทยา มอีิทธพิลต่อพฤติกรรมผู้บรโิภค ปัจจยัด้านจติวทิยา เป็นปัจจยัที่

เกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค ในการเลอืกซือ้สนิคา้ของบุคคลจะไดร้บัอทิธพิลจาก

ปัจจยัดา้นจติวทิยา ซึง่ถอืว่าเป็นปัจจยัภายในตวัผูบ้รโิภคทีม่ต่ีออทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้และ

การใช้สนิค้าปัจจยัด้านจติวทิยาประกอบด้วย การจูงใจ , การรบัรู้, การเรยีนรู้, ความเชื่อถือ, 

ทศันคต,ิบุคลกิภาพ และแนวความคดิของตนเอง 

 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนด

ต าแหน่งผลิตภณัฑ ์

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2548) กล่าวถงึกระบวนการแบ่งส่วนตลาด และเกณฑใ์น

การแบ่งส่วนตลาด เป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้ทราบว่าสนิค้าหรอืบรกิารเราอยู่ที่ส่วนไหนของ

ตลาด ซึ่งการแบ่งส่วนตลาด (Marketing Segmentation) หมายถึง การแบ่งส่วนตลาดของ

ผลติภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากกนั เป็นตลาดย่อย (Submarket) หรอืส่วนตลาด (Market 

Segment) เพื่อที่จะเลือกตลาดเป้าหมายต่อไป และใช้ส่วนประสมทางการตลาดเฉพาะอย่าง 

เพื่อใหน้ักการตลาดสามารถเขา้ถงึลกูคา้ทีต่อ้งการได ้นอกจากนี้ยงัมกีระบวนการแบ่งส่วนตลาด

3 ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ขัน้ส ารวจ (Survey Stage) ผูว้จิยัจะส ารวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบถงึการจงูใจและ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยการจดัเตรยีมแบบสอบถาม ตวัอย่างขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้บรโิภค 

มดีงันี้ 1) การใหค้ะแนนคุณสมบตัต่ิาง ๆ ของผลติภณัฑแ์ละความส าคญัของแต่ละคุณสมบตันิัน้ 

2) รูจ้กัตราสนิค้าและการให้คะแนนตราสนิค้า 3) รูปแบบการใช้ผลติภณัฑ์ 4) ทศันคติที่มต่ีอ

ผลติภณัฑ ์5) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ภมูศิาสตร ์จติวทิยาและพฤตกิรรมศาสตรข์องผูว้จิยั 

2. ขัน้วเิคราะห ์(Analysis Stage) จากขอ้มลูที่ไดใ้นขัน้ส ารวจ จะน ามาวเิคราะหใ์นด้าน

ทัศนคติประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมที่มีล ักษณะเด่นชัดเฉพาะที่

คลา้ยคลงึกนั โดยแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามลกัษณะทีเ่ด่นชดันัน้ 
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3. ขัน้การก าหนดโครงร่าง (Profiling Stage) จากลกัษณะเด่นชดั เฉพาะอยา่งของแต่ละ

กลุ่มในขัน้ทีส่อง จะน ามาก าหนดเป็นโครงร่าง (เกณฑ)์ ในการแบ่งส่วนตลาด เช่น รถยนต์อาจ

ใชเ้กณฑ ์รายได ้ค่านิยม รปูแบบการด ารงชวีติของผูใ้ช ้ลกูคา้ธนาคาร อาจใชเ้กณฑร์ายได ้และ

อาณาเขตทางภูมิศาสตร์หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค (Base for segmenting 

consumer Market) จากการค้นหาตวัแปรที่ส าคญั ๆ ตวัแปรที่จะได้ถือหลกัเกณฑ์ในการแบ่ง

ส่วนตลาด ตัวแปรที่ส าคัญ เช่น ลักษณะตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ของผู้ซื้อ 

จิตวิทยา และพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งตัวแปรเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ           

1) ลักษณ ะของผู้บ ริโภค  (consumer characteristics) 2) การตอบสนองของผู้บ ริโภค 

(Consumer response) และแบ่ งออกเป็น  4 เกณฑ์  คือ  1) ภูมิศาสตร์ (Geographic) 2) 

ประชากรศาสตร์ (Demographic) 3) จิตวิทยา (Psychographic) และ 4) พฤติกรรมศาสตร ์

(Behavioristic) 

ก าพล สุทธพิเิชษฐ ์(2552) ไดท้ าการวเิคราะหต์ลาดและคน้หาโอกาสทางการตลาดตาม

แนวคิด STP Marketing ที่จะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อย จากนัน้ก็ก าหนดตลาด

เป้าหมายที่ต้องการเลือกเมื่อเลอืกตลาดที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการวางต าแหน่งของ

ผลติภณัฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมเีป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าที่แท้จรงิ (Real Prospects) 

เพื่อผลกัดนัไปสู่การซื้อ และได้รบัประสบการณ์ที่ด ีตลอดจนกลายเป็นลูกค้าที่มีจงรกัภกัดต่ีอ

ตราสนิคา้ต่อไป  

ปณิ ศา ลัญ ชานนท์  (2548:111-124) ได้กล่ าวว่ า  การแบ่ งส่ วนตลาด (Market 

segmentation) เป็นการแบ่งตลาดออกเป็นตลาดย่อย(Submarket) หรอืส่วนตลาด (Market 

segment) ตามลกัษณะความต้องการหรอืลกัษณะเฉพาะทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อเลอืกส่วนตลาดใด

ส่วนตลาดหนึ่งหรือหลายส่วนตลาดหรือทัง้หมดเป็นตลาดเป้าหมาย(Target market) แล้ว

น าเสนอผลติภณัฑแ์ละส่วนประสมการตลาดในแต่ละตลาดเป้าหมายนัน้อยา่งเหมาะสม 

 

หลกัเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาด (Bases of market segmentation)  

 ขัน้ตอนแรกในการพฒันากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดก็คอื การเลอืกเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทีสุ่ด ซึง่ประกอบดว้ย 

        1.การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัภูมศิาสตร ์(Geographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วน

ตลาดตามภูมศิาสตร์ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย ขอบเขต ขนาดของจงัหวดั อากาศ ความ
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หนาแน่น ขนาดของประเทศ ฯลฯ โดยยดึหลกับุคคลที่อาศยัอยู่ในเขตภูมศิาสตรเ์ดยีวกนัจะมี

ความจ าเป็นและความต้องการที่คล้ายคลงึกนัซึ่งจะแตกต่างจากบุคคลที่อาศยัอยู่ในท้องที่อื่น

ตวัอย่างความต้องการตามหลกัภูมศิาสตรด์้านอากาศ เช่นในภาคเหนือและภาคอสีานการขาย

เสือ้กนัหนาวจะมโีอกาสขายไดด้กีว่าในภาคกลางและภาคใต ้เพราะมอีากาศทีเ่ยน็กว่านอกจากนี้

ผู้วิจ ัยพบว่า ความถี่ ในการใช้ผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันระหว่างเขตต่างๆตัว อย่างเช่น 

กรุงเทพมหานครเป็นเขตที่มีการใช้สินค้าเลือกซื้อ(Shopping goods) และสินค้าเจาะจงซื้อ

(Specialty goods) มากกว่าต่างจงัหวดัไมว่่าจะเป็นรถยนต ์กระเป๋า รองเทา้ โทรศพัท ์เป็นตน้ 

         2. การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัลกัษณะประชากรศาสตร ์(Demographic segmentation) 

เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใชห้ลกัดา้นประชากรศาสตร ์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถ

เขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น

ประกอบดว้ย 

           2.1 อายุ (Age) ผลติภณัฑ์แต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่าง อกีทัง้ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนด้วยตามวยั

ตวัอย่างเช่น วยัรุ่นมกัจะสนใจสนิค้าตามสมยันิยมหรอืแฟชัน่ ส่วนผู้สูงอายุมกัจะสนใจสนิค้า

เกี่ยวกบัสุขภาพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามตวัแปรชนิดนี้อาจเป็นตัวแปรลวงได้ ตวัอย่างเช่น 

สนิค้าที่มกีลุ่มเป้าหมายเป็นคนวยัหนุ่มสาว แต่กลบัมผีู้สูงอายุมาซื้อแทน ทัง้นี้มสีาเหตุมาจาก

จติวทิยาภายในของคนเราทีค่ดิว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู ่เป็นตน้ 

           2.2 เพศ (Sex) ผูห้ญงิกบัผูช้ายมแีนวโน้มจะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่าง

กนั ตวัอย่างเช่นผูห้ญงิมกัจะมคีวามอ่อนโยนมากกว่าผู้ชาย ส่วนผูช้ายมกัจะมคีวามเป็นผูน้ าสูง

กว่าผูห้ญงิเป็นตน้ 

           2.3 วงจรชวีติของครอบครวั (Family life cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชวีติใน

ลกัษณะครอบครวั แนวความคดินี้ยดึหลกัว่าครอบครวัส่วนใหญ่จะผ่านขัน้ตอน 3 ขัน้ คอื การ

สรา้งครอบครวั ขัน้เจรญิเตบิโตและขัน้สุดทา้ย (วยัชรา) 

           2.4 รายได ้(Income) โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผู้บรโิภคที่มรีายไดสู้ง แต่

อย่างไรกต็ามผูท้ีม่รีายไดป้านกลางและต ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่กว่า สนิคา้และบรกิารนิยม

ใช้การแบ่งส่วนตลาดตามรายได้ แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตัวแปรที่ใชบ้่อยมาก แต่นักการตลาดส่วน

ใหญ่จะโยงเกณฑ์รายได้รวมกบัตวัแปรด้านประชากรศาสตรต์วัอื่นๆเพื่อให้การก าหนดตลาด

เป้าหมายชดัเจนยิง่ขึน้ 
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            2.5 การศกึษา (Education) ผูท้ี่มกีารศกึษาสูงมแีนวโน้มทีจ่ะบรโิภคผลติภณัฑ์

ทีม่คีุณภาพทีด่กีว่าและมรีาคาสงูกว่าทีม่กีารศกึษาต ่า 

            2.6 อาชพี (Occupation) บุคคลในแต่ละสาขาอาชพีจะมคีวามจ าเป็นและความ

ต้องการในสนิค้าและบรกิารที่ต่างกนั เช่น นักธุรกจิ ต้องการรถยนต์ที่ดูดมีรีะดบั ผู้ใช้แรงงาน

ตอ้งการสนิคา้อุปโภคทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั 

           นอกจากนี้การศึกษา อาชพี และรายได้นัน้มกัมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างยิง่ บุคคลที่มี

การศึกษาสูงมกัจะมอีาชีพการงานที่ด ีมรีายได้สูง ส่วนบุคคลที่มกีารศึกษาต ่า โอกาสที่จะมี

อาชพีการงานในระดบัสงูนัน้ยอ่มเป็นไปไดย้าก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า  

           3. การแบ่งส่วนตลาดตามหลกัจติวทิยา (Psychographic segmentation) เป็นการแบ่ง

ส่วนตลาดออกเป็นกลุ่มที่ต่างกนั โดยถอืเกณฑ์ดา้นชัน้ของสงัคม รปูแบบการด าเนินชวีติ และ

บุคลกิภาพ ดงันี้ 

           3.1 ชัน้ของสงัคม (Social class) ล าดบัขัน้ของสถานะบุคคลในสงัคมโดยถือ

เกณฑ์การศึกษา และรายได้ บุคคลในชัน้สงัคมที่ต่างกันจะมีค่านิยม ความพึงพอใจ ความ

ตอ้งการในผลติภณัฑ ์ตลอดจนอุปนิสยัในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

            3.2 ค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวติ (Value and lifestyle-VALs) ค่านิยม 

หมายถงึความนิยมในสิง่ของหรอืบุคคล หรอืความคดิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึง่ค่านิยมของแต่ละ

บุคคลจะแตกต่างกนัไป ส่วนรูปแบบการด ารงชวีติ หมายถึงรูปแบบของการด ารงชวีติในโลก

มนุษยซ์ึ่งขึน้อยู่กบัวฒันธรรม ชัน้ของสงัคม หรอืกลุ่มอาชพีของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกนัไป 

ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ และความเหน็ 

            เกณฑก์ารแบ่งส่วนตลาดตามค่านิยมและรูปแบบการด ารงชวีติเป็นที่นิยมใช้กนัอย่าง

มากซึ่งอาจจะแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆดงันี้ ผู้ทีช่อบเขา้สงัคม ผูท้ี่ประสบความส าเรจ็ในชวีติ ผู้ที่

ยึดมัน่ในหลักการ ผู้ที่มีความทะเยอทะยาน ผู้ที่มีความพยายาม ผู้ที่ ต่อสู้ดิ้นรน ผู้ที่มี

ประสบการณ์ ผูป้ฏบิตักิาร หรอือาจจะแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆดงันี้ กลุ่มทีต่อ้งดิน้รนเพื่อความอยูร่อด 

กลุ่มที่ขยนัขนัแขง็ กลุ่มที่ต้องการการยอมรบัจากสงัคม กลุ่มที่ชอบเลยีนแบบ กลุ่มที่ต้องการ

ความส าเรจ็ กลุ่มทีต่้องการเป็นตวัของตวัเอง กลุ่มทีช่อบผจญภยั กกลุ่มทีช่อบเขา้สงัคม กลุ่มที่

ชอบพบปะสงัสรรค ์

             3.3 บุคลกิภาพ (Personality) หมายถงึลกัษณะดา้นจติวทิยาทีแ่ตกต่างของ

บุคคล ซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรมการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกนัและมคีวามคงที ่
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นกัการตลาดไดใ้ชต้วัแปรทางดา้นบุคลกิภาพในการแบ่งส่วนตลาด โดยพยายามสรา้ง

แนวความคดิและภาพลกัษณ์เกีย่วกบัตราสนิคา้ 

            4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤตกิรรม (Behavioristic segmentation) นกัการตลาดเชื่อ

ว่าตวัแปรทางดา้นพฤตกิรรมศาสตรเ์ป็นจดุเริม่ตน้ทีส่ าคญัในการแบ่งส่วนตลาด โดยจะพจิารณา

เฉพาะปัจจยัทีส่ าคญั ดงันี้ 

             4.1 โอกาสในการซือ้ (Purchase occasion) เป็นการจ าแนกผูซ้ือ้ไดจ้ากโอกาส

ทีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้หรอืใชส้นิคา้ 

             4.2 การแสวงหาผลประโยชน์ (Benefit sought) ผูซ้ือ้เลอืกผลติภณัฑโ์ดยมสีิง่

กระตุน้ในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

             4.3 สถานะของผูใ้ช ้ (User status) จะแบ่งส่วนตลาดตามสถานะของผูใ้ช้

ออกเป็น ผูท้ีไ่มเ่คยใช ้ผูท้ีเ่คยใช ้ผูท้ีเ่ลกิใช ้ผูท้ีม่อี านาจซือ้ ผูใ้ชค้ร ัง้แรก และผูใ้ชป้ระจ า 

             4.4 อตัราการใช ้ (User rate) แบ่งกลุ่มผูซ้ือ้ผลติภณัฑอ์อกเป็น ผูซ้ือ้ปรมิาณ

มาก ปานกลาง และน้อย ซึง่เรยีกว่าการแบ่งส่วนตลาดตามปรมิาณ 

             4.5 สภาพความภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Loyalty status) เป็นค ามัน่สญัญาของผู้ซื้อ

ทีจ่ะท าการซือ้สนิคา้นัน้ซ ้าในอนาคต ไม่ว่าจะมสีถานการณ์หรอืความพยายามทางการตลาดทีม่ ี

อทิธพิลมากระทบใหเ้กดิพฤตกิรรมเปลีย่นไปซือ้สนิคา้ของบรษิทัอื่น นกัการตลาดสามารถแบ่งผู้

ซือ้ตามสถานะของความภกัดต่ีอตราสนิคา้ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ดงันี้ความภกัดแีบบมัน่คง (Hard-core 

loyals) ผูบ้รโิภคจะซือ้เพยีงตราเดยีวตลอดเวลา ความภกัดแีบบปันส่วน (Split loyals) ผูบ้รโิภค

จะมคีวามภกัดต่ีอตราสนิค้า 2-3 ตรา ความภกัดแีบบยา้ยตราสนิคา้ (Shifting loyals) ผู้บรโิภค

จะเปลี่ยนจากตราสินค้าหนึ่ งไปยังอีกตราสินค้าหนึ่ ง ผู้บริโภคที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลง 

(Switchers) นัน่คือ ผู้บรโิภคไม่มีความภักดีต่อสินค้าใดเลย และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามอทิธพิลจากเหตุการณ์หรอืความพยายามทางการตลาด 

              4.6 ขัน้ความพร้อมของผู้ซื้อ (Buyer-readiness stage) ผู้บริโภคจะมีความ

พรอ้มในการซือ้ผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่อี านาจซือ้อาจยงัไม่รูจ้กัผลติภณัฑ ์บางคน

รู้จกัดีแล้ว บางคนเริม่เข้าใจ บางคนสนใจ บางคนพอใจ และบางคนตัง้ใจจะซื้อ การจ าแนก

ผูบ้รโิภคตามขัน้ของความพรอ้มในการซือ้จะท าให้เกดิแผนการทางการตลาดทีแ่ตกต่างกนัอยา่ง

มาก 
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               4.7 ทศันคติ (Attitude) เป็นการแบ่งส่วนตามตลาดตามความรูส้ ึกนึกคดิของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑ ์เช่น พอใจมาก ชอบ เฉยๆ ไมช่อบ เกลยีด 

 

การก าหนดตลาดเป้าหมายหรือการเลือกตลาดเป้าหมาย (Market targeting) 

              การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) หรอืการเลอืกตลาดเป้าหมาย 

(Target market selection) หมายถงึการเลอืกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง หรอืหลายส่วนตลาด

หรอืทัง้หมด เพื่อใชเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัการใชส้่วนประสมทางการตลาดในส่วนทีเ่ลอืกนัน้  

กลยทุธใ์นการเลอืกตลาดเป้าหมายม ี3 กลยทุธ ์ดงันี้ 

             1. กลยทุธก์ารตลาดทีไ่ม่แตกต่างกนั (Undifferentiated marketing strategy) หรอืกล

ยุทธ์ตลาดรวม (Market aggregation strategy) ในกรณีนี้บรษิัทมองว่าตลาดโดยรวมมคีวาม

ต้องการที่คล้ายคลึงกันจงึตอบสนองความต้องการนัน้ด้วยส่ วนประสมการตลาดชุดเดียว 

ประกอบดว้ย ผลติภณัฑ์หนึ่งรปูแบบ ราคาเดยีว โปรแกรมการส่งเสรมิการตลาดชุดเดยีว และ

ระบบการจดัจ าหน่ายหน่ึงชุด เพื่อเขา้ถงึลกูคา้ทุกรายในตลาดรวม (Total market) 

             2. กลยทุธก์ารตลาดทีแ่ตกต่างกนั (Differentiated marketing) หรอืกลยทุธห์ลายส่วน

ตลาด (Multiple segment strategy) ในกรณีนี้บรษิทัมองว่าตลาดโดยรวมนัน้มคีวามต้องการที่

แตกต่างกนั และสามารถแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มทีแ่ตกต่างกนั จากนัน้บรษิทัเลอืกด าเนินการใน

ส่วนตลาดมากกว่า 1 ส่วนขึ้นไป แล้วแต่ทรพัยากรและก าลงัความสามารถของบรษิัท โดย

ออกแบบผลติภณัฑ ์และส่วนประสมการตลาดใหต่้างกนัตามความเหมาะสมกบัแต่ละส่วนตลาด 

             3. กลยุทธก์ารตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated marketing) หรอืกลยทุธม์ุ่งเฉพาะ

ตลาดส่วนเดยีว (Single segment strategy) หลงัจากทีบ่รษิทัประเมนิลกัษณะตลาด และพบว่า

ตลาดโดยรวมนั ้นมีลักษณะที่แตกต่างกัน และสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ บรษิัทจึงเลือก

ด าเนินการในส่วนตลาดเพียงส่วนเดียว (Single segment) โดยใช้ส่วนประสมการตลาด ซึ่ง

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และวิธีการจัดจ าหน่าย 1 ชุด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการในตลาดส่วนนัน้ 

 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ(์Product positioning) 

              การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็นการก าหนดคุณสมบตัิ

หรอืลกัษณะทีส่ าคญัของผลติภณัฑล์งไปในจติใจของผูบ้รโิภคเมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑข์อง
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คู่แข่งขนั (Kotler and Armstrong,2004:259) หรอืเป็นการวางแนวความคดิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์

หรอืการบรกิาร เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ตี าแหน่งในการแขง่ขนัทีแ่ตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของ 

ผู้บรโิภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์นัน้ นักการตลาดจะต้องเลอืก

ต าแหน่งทีก่ลุ่มเป้าหมายทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด 

ขัน้ตอนในการก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑน์ัน้เป็นกระบวนการที่

ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 

               ขัน้ที่ 1 การระบุถงึขอ้ได้เปรยีบทางการแข่งขนั (Identifying possible competitive 

advantages)  ข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนัเป็นการน าเสนอที่มคีุณค่าในสายตาของลูกค้าและ

เหนือกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นราคาที่ต ่ากว่าหรอืประโยชน์ที่เหนือกว่า (แม้ว่าราคาจะสูงกว่าก็

ตาม) (Kotler and Armstrong‚ 2004:259) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันนั ้น ไม่ใช่เพียงการ

โฆษณาสื่อสารว่าเหนือกว่าเท่านัน้ แต่ต้องหมายถึงการใช้ที่ผู้ซื้อรู้สึกถึงคุณค่าที่เหนือกว่า

ผลติภณัฑข์องคู่แข่งขนัจรงิๆหลงัจากได้ใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้แล้ว ขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แขง่ขนัมดีงันี้ 

                    1.1 การสรา้งความแตกต่างด้านผลติภณัฑ์ (Product differentiation) เป็นการ

ออกแบบลกัษณะต่างๆของผลติภณัฑ์ให้แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขนัที่สามารถท าให้ลูกค้า

พงึพอใจในดา้นต่างๆไดด้งันี้ รปูแบบ รปูลกัษณะ คุณภาพการด าเนินงาน คุณภาพมาตรฐานใน

การผลติ ความทนทาน ความวางใจได ้ความสามารถซ่อมแซมได ้การออกแบบ 

                    1.2 การสร้างความแตกต่างด้านบริการ (Services differentiation) เป็นการ

สรา้งความแตกต่างด้านการบรกิารให้เหนือกว่าคู่แข่งขนั ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

ของลูกคา้ได ้การสรา้งความแตกต่างดา้นการบรกิารอาจถอืว่าเป็นผลติภณัฑค์วบ (Augmented 

product) ประกอบดว้ย ความง่ายในการสัง่ซื้อ การขนส่ง การตดิตัง้ การฝึกอบรมลูกคา้ บรกิาร

ใหค้ าแนะน าลกูคา้ การบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม การบรกิารอื่นๆ 

                    1.3 การสรา้งความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel differentiation) เป็นการ

สรา้งความแตกต่างในดา้นคุณสมบตัขิองบุคลากรทีเ่หนือกว่าคู่แข่ง โดยค านึงถงึการตอบสนอง

ความต้องการของลูกคา้เป็นหลกั ประกอบดว้ยความสามารถ ความสุภาพอ่อนโยน ความเชื่อถอื

ได ้ความไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลกูคา้ การตดิต่อสื่อสาร 

                    1.4 ก ารสร้างความแตก ต่ างด้ านช่ อ งท างการจัด จ าห น่ าย  (Channel 

differentiation) เน้นการสรา้งความแตกต่างผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายแบบขายตรง ผ่านคน



26 

กลาง การสื่อสารการตลาดหรือผ่านพื้นที่บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องค านึงถึงความครอบคลุม 

ผูเ้ชีย่วชาญการด าเนินงาน 

           1.5 การสรา้งความแตกต่างด้านภาพลกัษณ์ ( lmage differentiation) เป็นการ

สรา้งความแตกต่างดา้นความรูส้กึนึกคดิของลูกค้าที่มต่ีอผลติภัณฑ ์โดยเน้นหลกัด้านจติวทิยา

หรอือารมณ์ หรอืสญัลกัษณ์ การพฒันาภาพลกัษณ์ในตราสนิคา้ตอ้งอาศยัการตดิต่อสื่อสารผ่าน

สื่อต่างๆ 

               ขัน้ที่ 2  การเลือกข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนัที่เหมาะสม (Choosing the right 

competitive advantage) เป็นการเลอืกแนวความคดิต าแหน่งผลติภณัฑ์ที่ส าคญัต่อจติใจของ

ลูกค้า อาจจะเป็นคุณภาพ ราคา ความสะดวกสบาย หรอืภาพพจน์ ซึ่งมหีลกัเกณฑต่์างๆ ดงันี้

  2.1 ความแตกต่างที่ส่งเสริม (Differences to promote) ความแตกต่างที่จะ

น ามาก าหนดเป็นต าแหน่งผลติภณัฑน์ัน้จะต้องเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั คอื มคีุณค่ าในจติใจของ

ลูกมลีกัษณะเด่น เป็นความแตกต่างจากคู่แข่งขนัและไม่มใีครเหมอืน มลีกัษณะที่เหนือกว่า 

หมายถงึมคีุณประโยชน์หรอืคุณสมบตัทิีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั และเป็นทีต่อ้งการของลกูคา้สามารถ

สื่อสารได้ คอื สามารถสื่อสารให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจได้ เป็นรายแรกที่เข้าถึง

จติใจของลูกค้า สามารถจบัจองความรูส้กึนึกคดิของลูกค้าได้ก่อนคู่แข่งขนั สามารถรบัภาระ

ค่าใช้จ่ายได้ คอื เป็นต าแหน่งผลติภณัฑ์ที่ผู้ซื้อสามารถจ่ายเงนิเพิม่เพื่อซื้อความแตกต่างของ

ผลติภณัฑน์ัน้ได ้สามารถสรา้งก าไร คอื ต าแหน่งผลติภณัฑน์ัน้จะตอ้งสามารถสรา้งยอดขายและ

เมื่อหกัค่าใช้จ่าย จะต้องสามารถท าก าไรให้แก่องค์กรได้ มคีุณค่า คอื ลูกค้ารบัรูใ้นคุณค่าของ

ต าแหน่งผลติภณัฑน์ัน้ หรอืเมือ่เปรยีบเทยีบกบัราคาแลว้เป็นสิง่ทีม่คีุณค่าส าหรบัลกูคา้ 

  2.2 จ านวนความแตกต่างทีจ่ะส่งเสรมิ นกัการตลาดต้องตดัสนิใจว่าควรจะทุ่มเท

ทรพัยากรทัง้หมดเพื่อก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑเ์พยีงประเดน็เดยีวหรอืมากกว่า ตลอดจนมกีาร

พฒันาจดุขายเพื่อใชเ้ป็นหลกัในการสื่อสารและการโฆษณา 

              ขัน้ที่ 3 การเลือกกลยุทธ์การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์โดยรวม (Selecting an 

overall positioning strategy) มหีลายวธิดีงั 

  3.1 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ตามคุณสมบตัหิรอืลกัษณะของผลติภณัฑ ์

เป็นการก าหนดต าแหน่งตามคุณสมบตัิหรอืลกัษณะของผลติภัณฑ์ที่มคีุณค่าในสายดาของ

ผูบ้รโิภค เช่น ขนาดและลกัษณะทีใ่ช ้
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  3.2 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคู่แข่ง เป็นการก าหนดต าแหน่ง

ผลติภณัฑโ์ดยเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขงั ซึง่ส่วนใหญ่จะระบุว่าเหนือกว่าคู่แขง่ขนั 

  3.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามสัญลกัษณ์ด้านวฒันธรรม ก าหนด

ต าแหน่งผลติภณัฑโ์ดยค านึงถงึสญัลกัษณ์ดา้นวฒันธรรม 

                    3.4 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามผลประโยชน์และคุณค่าผลติภณัฑ ์เป็น

การก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑ์ตามผลประโยชน์หรอืคุณค่าที่ผู้บรโิภคจะได้รบั การก าหนด

ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ที่นิยมอีกอย่างหนึ่งคือ การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณค่าหรอื

ค่านิยมในสายตาของผูบ้รโิภค 

                    3.5 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามราคาและ (หรอื) คุณภาพ โดยยดืหลกั

ขอ้เสนอทีม่คีุณค่า 5 ประการดงันี้ 

                3.5.1 คุณภาพดเีลศิราคาสูง ในกรณีนี้บรษิทัเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีจงึ

ตัง้ราคาสงูใหคุ้ม้ทุน 

               3.5.2 คุณภาพดีเลิศราคาปานกลาง ในกรณีนี้บริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพด ีแต่ตัง้ราคาปานกลางเพื่อต่อสูก้บัคู่แขง่ขนั โดยเป็นราคาทีต่ ่ากว่าคู่แขง่ขนัดว้ย 

              3.5.3 คุณภาพปานกลางราคาต ่า ในกรณนีี้บรษิทัเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ

ใกลเ้คยีงกบัคู่แขง่ขนัดว้ยราคาทีต่ ่ากว่าคู่แขง่ขนั 

                3.5.4 คุณภาพต ่าราคาต ่ามาก 

                3.5.5 คุณภาพดเีลศิราคาต ่า ในกรณีนี้บรษิทัเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีแต่

ราคาต ่าทัง้นี้พงึระวงัว่าวธิกีารดงักล่าวอาจเป็นการฆ่าตวัตายด้วย เพราะคุณภาพด ีต้นทุนสูง 

แต่ตัง้ราคาต ่าอาจท าใหเ้กดิปัญหาดา้นก าไรได้ 

         3.6 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามการใชห้รอืการน าไปใช้ 

         3.7 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามลกัษณะของผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์

        3.8 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ์ตามระดบัชัน้ของผลติภณัฑ์ สนิค้าที่ต้องการสรา้ง

ภาพลกัษณ์สงูจะก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามระดบัชัน้ของผลติภณัฑ์ 

        3.9 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์จากหลายวิธีร่วมกัน เป็นการก าหนดต าแหน่ง

ผลติภณัฑจ์ากวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้หลายวธิรีว่มกนั 

        3.10 การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑต์ามรปูแบบการด ารงชวีติ เป็นการก าหนดต าแหน่ง

ผลติภณัฑต์ามรปูแบบการด ารงชวีติของผูบ้รโิภค ซึง่อาจใช ้กจิกรรม ความสนใจ และความเหน็ 
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         ขัน้ที ่4 การออกแบบลกัษณะทีจ่ะสื่อสารต าแหน่งผลติภณัฑใ์หเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด ใน

ประเด็นนี้ต าแหน่งผลิตภัณฑ์นัน้อาจจะสื่อออกมาด้วยสิ่งต่างๆดงันี้  ซึ่งตราสินค้า สโลแกน

ลกัษณะของผลติภณัฑ ์

  ขัน้ที ่5 การสื่อสารและการส่งมอบต าแหน่งผลติภณัฑท์ีเ่ลอืกสรร เป็นการส่งมอบและ

สื่อสารต าแหน่งที่พอใจไปยงัลูกค้าเป้าหมาย Kotler และ Armstrong (2004:267) โดยที่ส่วน

ประสมการตลาด 4Ps) อื่นๆ จะต้องให้การสนับสนุนต าแหน่งผลิตภัณฑ์นี้  ไม่ว่าจะเป็น

ผลติภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด หากส่วนประสมเหล่านี้ขดัแยง้กนัจนท า

ให้ลูกคา้สบัสน แต่อย่างไรกต็ามเมื่อเวลาผ่านไป สิง่ที่ลูกคา้เคยเหน็ว่าส าคญัอาจจะเสื่อมความ

นิยมลงไป ดงันัน้จงึอาจจะตอ้งมกีารปรบัต าแหน่งตราผลติภณัฑใ์หม ่(Brand repositioning) 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 

       Kotler (2003: 24) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง

เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งกจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่านี้ให้สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด 

ประกอบด้วยทุกสิง่ทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มอีทิธพิลโน้มน้าวความต้องการผลติภณัฑ์ของ

กิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดงัที่รู้จกักนัว่า คอื 4Ps อันได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) การจัดจ าห น่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย 

(Promotion) 

 ปณิศา ลกัชานนท ์(2548:26) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ว่าตัวแปรการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบรษิัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจต่อ

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ 

จ าเป็นหรอืความต้องการของลูกค้าให้เกดิความพงึพอใจ ประกอบดว้ยสิง่ที่สมัผสัได้และสมัผสั 

ไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า บรกิาร และชื่อเสยีงของผู้ขาย ผลติภณัฑ์

ต้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) และมคีุณค่า (Value) ในสายตาลูกค้า จงึจะมผีลท าให้ผลติภณัฑ์

สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธด์า้นผลติภณัฑต์้องค านึงถงึปัจจยัต่อไปนี้ (1) ความแตกต่าง
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ของผลิตภัณฑ์  (Product Differentiation) และ  ( หรือ ) ความแตกต่ างทางการแข่ งขัน 

(Competitive Differentiation) (2) อ งค์ป ระก อบ (คุณ สมบัติ ) ของผลิตภัณ ฑ์  (Product 

Component) เช่น ประโยชน์ พื้นฐาน รูปลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ์ ตราสนิค้า ฯลฯ (3) 

การก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิัท

เพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมคีุณค่าในจติใจของลูกคา้เป้าหมาย (4) การพฒันาผลติภณัฑ ์

(Product Development) เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะใหม่และดีขึ้น (New and Improved) ซึ่ง

จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิง่ขึ้น  (5) กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนผสม

ผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์(Product Line)  

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงนิหรอืสิง่อื่นๆที่มคีวามจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้

ผลติภณัฑ์  ( Etz, Walker and Stanton.2004: G-10) หรอืหมายถงึ คุณค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวั

เงนิราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้ ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลกูคา้ ผูบ้รโิภค

จะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลติภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลติภณัฑ์นัน้ ถ้า

คุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บรโิภคก็จะตดัสนิใจซื้อ ดงันัน้ผู้ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้องค านึงถึง  

(1) คุณค่าที่รบัรู(้Perceived value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพจิารณาการยอมรบัของลูกค้า

ในคุณค่าของผลติภณัฑว์่าสูงกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้(2) ต้นทุนสนิคา้ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

(3) การแขง่ขนั (4) ปัจจยัอื่น ๆ เช่น กลยทุธด์า้นราคา 

 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพึง

พอใจ ต่อตราสินค้า บรกิาร ความคิด หรอืบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ

ต้องการ และ เตอืนความทรงจ า (Remind) ในผลติภณัฑ์ โดยคาดว่าจะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึ 

ความเชื่อ และ พฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ( Etzel, Walker and Stanton. 2004 : G-10) 

หรอืเป็นการตดิต่อสื่อสารเกี่ยวกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรม

การซื้อซึ่งการติดต่อสื่อสาร อาจใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และการ

ตดิต่อสื่อสารโดยไมใ่ชค้น ( Nonpersonal Selling) เครือ่งมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ 

องค์กรอาจเลือกใช้หนึ่งหรอืหลายเครื่องมือซึ่งต้องใช้หลกัการเลือกใช้เครื่องมอืการสื่อสาร

การตลาดแบบบรูณาการ [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพจิารณาถงึความ

เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่งขนั ให้บรรลุ จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ เครื่องมือการ

ส่งเสรมิการตลาดทีส่ าคญั มดีงันี้  
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  3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์ร 

และ (หรอื) ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอืความคดิที่ต้องมกีารจ่ายเงนิโดยผู้อุปถมัภ์รายการ กลยุทธ์

การโฆษณาจะเกี่ยวข้องกับ (1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และ

ยทุธวธิกีารโฆษณา (Advertising Tactics) (2) กลยทุธส์ื่อ (Media Strategy) 

  3.2 การประชาสมัพนัธ์ [Public Relation (PR)] หมายถงึความพยายามในการ

สื่อสารทีม่กีารวางแผนโดยองคก์รหนึ่ง เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร ผลติภณัฑ ์หรอืนโยบาย 

ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและการให้ข่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์  (Etzel, 

Walker and Stanton. 2004 : G 9) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมหรือรกัษาภาพพจน์หรือ

ผลติภณัฑข์องบรษิทั 

  3.3 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการสื่อสารระหว่าง

บุคคลกบับุคคลเพื่อพยายามจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลติภณัฑ์หรอืบรกิารหรอืมี

ปฏิกิรยิาต่อความคิดหรอืเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพื่อให้เกิดการขายและสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดกีบัลูกคา้ (Kotler and Armstong. 2004 G-8 ) งานนี้จะเกี่ยวกบั (1) กลยุทธ์

การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling strategy)(2) การบริหารหน่วยงานขาย 

(Salesforce Management) 

  3.4 การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นสิ่งจูงใจที่มีคุณค่าพิเศษที่

กระตุ้นหน่วยขาย (Seal force) ผู้จดัจ าหน่าย (Distributors) หรอืผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย (Ultimate 

Consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายโดยทันทีหรอืเป็นเครื่องมือกระตุ้นความ

ตอ้งการซือ้ทีใ่ช้สนบัสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพ้นกังาน (Etzel, Walker and Stanton. 

2004 : G-9) ซึง่สามารถกระตุน้ความสนใจ การทดลองใช ้หรอืการซือ้ โดยลูกคา้คนสุดทา้ยหรอื

บุคคลอื่นในช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุ้น

ผูบ้รโิภค เรยีกว่าการส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สู่ผูบ้รโิภค (Consumer Promotion) (2) การกระตุน้คน

กลาง เรยีกว่า การ ส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สู่คนกลาง (Trade Promotion)  

  3.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct Response Marketing) 

ใช้ส่งเสรมิผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ทัง้นี้ต้องอาศัย

ฐานขอ้มลู ลูกคา้ และการใชส้ื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกบัลูกคา้ เช่น ใชส้ื่อโฆษณาและแคต

ตาลอ็ก (2) การโฆษณาเพื่อใหเ้กดิการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) เป็น
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ข่าวสารการโฆษณาซึง่ถามผูอ่้าน ผูร้บัฟัง หรอืผู้ชม ใหเ้กดิการตอบสนองกลบัโดยตรงไปยงั ผู้

ส่งข่าวสาร ซึ่งอาจจะใช้จดหมายตรงหรอืสื่ออื่น เช่น นิตยสาร วทิยุ โทรทศัน์ หรอืป้ายโฆษณา 

(3) การตลาดเชื่อมตรงหรอื การโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) หรอืการตลาดผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Marketing) หรอื (E-Marketing)เป็นการโฆษณาผ่านระบบเครอืข่าย

คอมพวิเตอรห์รอือนิเตอรเ์น็ต เพื่อสื่อสารส่งเสรมิและขายผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารโดยมุ่งหวงัผล

ก าไรและการค้า เครื่องมอืที่ส าคญัประกอบด้วย (1) การขายทางโทรศพัท์ (2) การขายโดยใช้

จดหมายตรง (3) การขายโดยใช้แคตตาลอ็ก (4) การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ หรอืหนังสอืพมิพ ์

ซึง่จงูใจใหล้กูคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง เช่น ใชค้ปูองแลกซือ้เป็นตน้ 

 4. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสร้างของช่องทางซึ่ง

ประกอบดว้ยสถาบนัและกจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด 

สถาบนัที่น าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายก็คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมที่ช่วยในการ

กระจายตวัสนิค้าประกอบด้วยการขนส่งการคลงัสนิค้าและการเก็บรกัษาสนิค้าคงคลงั การจดั

จ าหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 ส่วนดงันี้ 

  4.1 ช่ อ งท างการจัด จ าห น่ าย  (Chanel of Distribution หรือ  Distribution 

Channel หรอื Marketing Chanel) หมายถงึ กลุ่มของบุคคลหรอืธุรกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการ

เคลื่อนยา้ยกรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑห์รอืเป็นการเคลื่อนยา้ยจากผูผ้ลติ ไปยงัผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชท้าง

ธุรกจิหรอืหมายถงึ เสน้ทางทีผ่ลติภณัฑ ์และกรรมสทิธิใ์นผลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด 

  4.2  การกระจายตัวสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด

(Physical Distribution หรือ Marketing Logistics) หมายถึงงานเกี่ยวข้องกับการวางแผน 

(Planning)การปฏิบัติการตามแผน (Implementing) และการควบคุมการเคลื่อนย้ายวตัถุดิบ 

ปัจจัยทางการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป  จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งหวงัก าไร หรอืหมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ

เคลื่อนย้ายตวัผลติภณัฑ์จากผู้ผลติไปยงัผู้บรโิภค หรอืผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัว

สนิค้าที่ส าคญั มดีงันี้ (1) การขนส่ง(Transportation) (2) การเก็บรกัษาสนิค้า (Storage) และ

การคลงัสนิคา้(Warehousing) (3) การบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory Management)  
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ตารางท่ี 2.2  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

 

 

 
 

ช่ือผูแ้ต่ง 

 
 

ช่ือผลงาน 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

 
 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปร
จากผลงานน้ี 

ปณศิา ลญัชนนท ์ หลกัการ
ตลาด 

ปี 2548 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หลกัในการตัง้ค าถามทีใ่ชเ้พื่อ
คน้หาลกัษณะพฤตกิรรม (6Ws 
และ 1H) และเพื่อหาค าตอบ 7 
ประการ และน าไปใชใ้นการ
แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค 

ศริวิรรณและ
คณะ 

หลกัการ
ตลาด 

ปี 2546 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค เขา้ใจถงึพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคนัน้เกดิจากสิง่กระตุน้
ภายนอก(Stimulus) ทีผ่่านเขา้
มาในความรูส้กึนึกคดิท าใหเ้กดิ
ความตอ้งการ (Buyer’s Black 
Box) แลว้จงึเกดิการตอบสนอง
และการซือ้  

ศวิฤทธิ ์พงศกร
รงัศลิป์ 

หลกัการ
ตลาด 
ปี 2555 

พฤติกรรมผู้บริโภค
เกี่ยวกับกระบวนการ
ในการตดัสนิใจซือ้ของ
ลกูคา้ 

เขา้ใจถงึพฤตกิรรมกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร
ของผูบ้รโิภค มอียู ่5 ขัน้ตอน 
คอื 
1.การรบัรูปั้ญหา  
2.การคน้หาขอ้มลู  
3.การประเมนิทางเลอืก  
4. การตดัสนิใจซือ้  
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  
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ตารางท่ี 2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 

 

ช่ือผูแ้ต่ง 

 

ช่ือผลงาน 

ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั
แปรจากผลงานน้ี 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
และคณะ 

หลกัการตลาด 

ปี 2548 

การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดตลาด
เป้าหมาย และการ
ก าหนดต าแหน่ง
ผลติภณัฑ ์

ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคสามารถน ามาจดั
แบ่งเป็นส่วนตลาดต่างๆได ้

ปณศิา ลกัชานนท ์
(2548:26) 

หลกัการตลาด 

ปี 2548 

ส่วนผสมทาง
การตลาด 4 Ps 

ส่วนผสมทางการตลาด 4 Ps 
มผีลพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

 
 
ส่วนท่ี 3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 วิไลพร วงศ์กาญจนา (2548) ได้ศึกษาสาเหตุและการตัดสินใจใช้บริการร้านค้า

ทองรูปพรรณ ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีจากผลการศึกษาพบว่า สาเหตุ

ส าคญัทีท่ าใหซ้ือ้ทองรปูพรรณ ส่วนใหญ่เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งประดบั การเลอืกซือ้จะไม่มรีา้นประจ า 

ตดัสนิใจจากการทีม่คีวามคุน้เคย และเคยใชบ้รกิารแลว้ การเปรยีบเทยีบราคาผูบ้รโิภคจะมกีาร

เปรยีบเทียบราคาแต่ละร้านผู้ซื้อทองรูปพรรณส่วนใหญ่จะมาใช้บรกิารร้านค้าทองค าในวนั

ท างานปกติ (จนัทรถ์งึศุกร)์ โดยซือ้ทนัททีีช่อบ บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้คอืตวัผูซ้ื้อ

เอง ใชว้ธิกีารช าระเงนิเป็นเงนิสดลกัษณะการเข้าใช้บรกิารรา้นคา้ทองค ารปูพรรณส่วนใหญ่เขา้

มาเพื่อเปลีย่นลวดลาย/แบบ/น ้าหนักของทองประเภททองรปูพรรณที่เลอืกซื้อคอืสรอ้ยคอ  และ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อจะอยู่ในช่วง 5,000-10,000 บาท ระดบัที่มอีิทธิพลที่มผีลต่อการตัดสนิใจ

เลอืกซื้อด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายด้านการส่งเสรมิการตลาดและ

ด้านอื่นๆ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัคุณภาพดแีขง็แรงทนทาน ราคาต่อ
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หน่วย ท าเลที่ตัง้ในการตดิต่อและเดนิทางสะดวกมพีนักงานขายที่มกีารต้อนรบัและบรกิารดว้ย

อธัยาศยัทดี ี

 ศุลิญญา กาญจนภัทร (2551)  ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของ

ผูบ้รโิภคในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษา (1) พฤตกิรรม

การซือ้ทองรปูพรรณของผูบ้รโิภคในเขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร (2) ปัจจยัทางการตลาดที่

มคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ ทัง้เพศชาย เพศหญงิ มอีายุ 20 ปีขึน้ไป และ

พกัอาศยัอยู่ในเขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร จ านวน 150 คน เครือ่งมอืทีเ่ป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณ โดยใช้วิธกีารเลอืกตัวอย่างบงัเอิญสถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่เป็นค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า (1) พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บรโิภคในเขตลาดกระบังกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 40-49 ปี สมรสแลว้ มรีายได้ต ่ากว่า 10,000 ต่อ

เดือน การศึกษาระดับต ่ ากว่าปริญญาตรีและมีอาชีพค้าขาย (2) ปัจจัยทางการตลาดที่มี

ความส าคญัต่อพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณ พบว่าประเภทของทองรูปพรรณ ที่ซื้อ คือ 

สร้อยคอ สร้อยข้อมอืแหวน โดยเป็นการซื้อชิ้นใหม่ นิยมซื้อตามร้านทองทัว่ไป และซื้อเป็น

เครื่องประดบัเพื่อใส่เอง ส่วนโอกาสในการซื้อส่วนใหญ่แล้วไม่แน่นอนคือมีเงนิก็จะซื้อโดย

พจิารณาเปอรเ์ซน็ต์ทองทีไ่ด้มาตรฐานราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและราคาไม่สูงกว่ารา้นอื่นใน

มาตรฐานเดยีวกนั การส่งเสรมิทางการตลาดที่ผู้บรโิภคสนใจมากที่สุด คอื การประชาสมัพนัธ์

ขา่วสารทีด่ขีองรา้นคา้ทองค าอยา่งต่อเนื่อง 

 ปิยพร ศริริกัษ์ (2551) ได้ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นค้าทองรูปพรรณในเขต

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการศกึษา และกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ราย ผลการศกึษาพบว่า

1) กลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุระหว่าง  25-29 ปี การศกึษาอยู่

ในระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพสมรส ประกอบอาชพีพนักงาน/รบัจา้ง และมรีายไดเ้ฉลีย่ 10,000 

– 15,000 บาท  2) พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณ พบว่า ส่วนใหญ่

ไม่มรีา้นประจ าในการใช้บรกิารรา้นค้าทองรูปพรรณมกีารเปรยีบเทยีบราคาของแต่ละรา้นก่อน

เลอืกใช้บรกิาร เลอืกใช้บรกิารรา้นค้าทองรูปพรรณที่มรีปูแบบของทองรปูพรรณให้เลอืกหลาย

ประเภท บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านค้าทองรูปพรรณคือตัวเอง 
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ประเภทของทองรปูพรรณทีน่ิยมซื้อบ่อยทีสุ่ด คอื สรอ้ยคอ และ ลกัษณะการเลอืกใชบ้รกิารเพื่อ

เป็นการซื้อทองรูปพรรณให้ตนเอง โดยมคี่าใช้จ่ายในการเข้าใช้ บรกิารรา้นค้าทองรูปพรรณ

เฉลี่ยต่อครัง้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท ใชว้ธิกีารช าระเงนิโดยจ่าย ด้วยเงนิสด เขา้ใช้บรกิาร

รา้นค้าทองรูปพรรณในวนัท างานปกติ (จนัทร์ – ศุกร)์ 3) ปัจจยัทางการตลาด ที่มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารรา้นค้าทองรปูพรรณ พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัโดยรวม ในระดบั

มากทุกปัจจยั คอื ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้านสถานที่ จดั

จ าหน่าย และปัจจยัด้านราคา ตามล าดบั ปัจจยัส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นค้า

ทองรปูพรรณ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 วษิณุ โชตธินานุรกัษ์ (2556) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคา้

ทองรปูพรรณในอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัส่วน

บุคคลของลกูคา้ พฤตกิรรมและค่านิยมการซือ้ทองของผูบ้รโิภคและปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณในอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 2)เปรยีบเทยีบปัจจยัที่

มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมและค่านิยมการซื้อ

ทองของลูกคา้ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากลูกค้ารา้นทองรปูพรรณในอ าเภอผกั

ไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 248 คน วเิคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าท ีค่าแอลเอสดี โดย

ก าหนดนัยส าคญัทางสถติทิี ่.05 ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิมอีายุ 26 - 35 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีธุรกจิส่วนตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืน 5,000 - 10,000 บาท พฤตกิรรมและค่านิยมการซื้อทองของผู้บรโิภค ส่วนใหญ่ลูกค้า

ไม่มรีา้นประจ าในการซื้อทอง มกีารเปรยีบเทยีบราคาทองก่อนซื้อ มาซื้อทองที่รา้นวนัท างาน

ปกต ิ(จนัทร ์- ศุกร)์ โดยตดัสนิใจซือ้ทองเอง วตัถุประสงคข์องการซือ้ทองเนื่องจากเหน็ว่าราคา

ทอง ในขณะนั ้นลดลงหรอืไม่แพงเกินไป มีความถี่ในการมาซื้อทอง 7 - 12 เดือน/ครัง้ ซื้อ

ทองรปูพรรณใหต้นเองหรอืเพื่อเป็นของขวญั ของก านลั โดยเลอืกซือ้ทองรปูพรรณเป็นสรอ้ยคอ 

มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้ทอง 10,001 - 20,000 บาท และมคี่านิยมในการซือ้ทองรปูพรรณดา้น

ผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านพนักงานขาย โดยรวมมผีลต่อการ

ตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านสถานที่จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านการ

ให้บรกิาร โดยรวมมผีลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้า
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ร้านค้าทองรูปพรรณ และพฤติกรรมและค่านิยมการซื้อทองต่างกัน มีปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บรกิารของลูกค้าร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอผกัไห่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

แตกต่างกนั 

 สัญญา พิบูลอาลักษณ์ (2556) ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง

แม่ฮ่องสอนต่อการซื้อทองรูปพรรณ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคใน

อ าเภอ เมอืงแม่ฮ่องสอนต่อการซื้อทองรปูพรรณ จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 300 ราย ใชว้ธิกีารเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวม

ขอ้มลูคอื แบบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี่ รอ้ยละ และ 

ค่าเฉลีย่ ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-30 ปี 

สถานภาพสมรส มรีะดบัการศกึษาสูงสุดคอืปรญิญาตร ีส่วนใหญ่มอีาชพีขา้ราชการ/พนักงาน 

รฐัวสิาหกจิและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกวาหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ส าหรบัพฤตกิรรมของ

ผู้บรโิภค พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีร้านที่ใช้บรกิารเป็นประจ า มีการเปรยีบเทียบราคาก่อนการ 

เลอืกใชบ้รกิารแต่ละรา้น วตัถุประสงคใ์นการเลอืกซือ้ส่วนใหญ่คอืซือ้ทองรปูพรรณใหต้วัเอง ซื้อ

เพื่อใชเ้ป็นเครื่องประดบั เลอืกรา้นทีม่บีรกิารด ีไม่เจาะจงโอกาสในการซือ้ ส่วนใหญ่ซือ้สรอ้ยคอ 

น ้าหนักประมาณ 1 บาท มคี่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้คอื 20,000-30,000 บาท ส่วน

ใหญ่ตดัสนิใจซื้อดว้ยตวัเอง เฉลีย่ใน 1 ปี จะซือ้ประมาณ 1- 2 ครัง้ และมกีารหาขอ้มลูก่อนการ

ใช้บรกิาร โดยแหล่งที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านทองรูปพรรณมาจากการบอกต่อของ

บุคคลที่รู้จกั ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มีผลต่อการใช้บรกิาร ร้าน

ทองรปูพรรณ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ระดบัมากทัง้ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นราคา 

ตามล าดบัโดยปัจจยัย่อยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารที่มี

ค่าเฉลีย่ สงูสุด 3 อนัดบัแรกคอืเป็นรา้นทีม่คีวามน่าเชื่อถอื พนักงานขายมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้

และ มสีถานทีต่ ัง้อยู่ในย่านชุมชน ตามล าดบั รวมทัง้ยงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีา้นประจ า

ไมม่รีา้นประจ า เพศ และอายจุะมพีฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ทองรปูพรรณทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

 



37 

ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง วไิลพร วงศก์าญจนา 

ช่ือผลงาน สาเหตุและการตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นค้าทองรปูพรรณ ของผู้บรโิภคในเขต

อ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี(2548) 

วตัถปุระสงค์

ของงานวิจยั 

เพื่อศึกษาสาเหตุและการตัดสินใจใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ของ

ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี

ขอบเขต

การศึกษา

วิจยั 

ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณ ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

เกบ็ตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 400  ตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่ง

แบบบงัเอญิ และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่(Mean) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) ค่าสถิต ิT-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบรายคู่ตามวธิขีองฟิช

เชอร ์

ข้อค้นพบ

จากงานวิจยั

น้ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาใน

รายงาน 

ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ การเลือกซื้อจะไม่มีร้านประจ า 

ตัดสนิใจจากการที่มคีวามคุ้นเคยและเคยใช้บรกิารแล้ว การเปรยีบเทียบ

ราคาผู้บรโิภคจะมกีารเปรยีบเทียบราคาแต่ละรา้นผู้ซื้อทองรูปพรรณส่วน

ใหญ่จะมาใชบ้รกิารรา้นคา้ทองค าในวนัท างานปกต(ิจนัทรถ์งึศุกร)์ บุคคลทีม่ ี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอืตวัผู้ซื้อเอง ลกัษณะการเข้าใช้บรกิารรา้นค้า

ทองค ารูปพรรณส่วนใหญ่เขา้มาเพื่อเปลี่ยนลวดลาย/แบบ/น ้าหนักของทอง 

ระดบัที่มอีิทธพิลที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้านอื่นๆ พบว่า

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพดแีขง็แรงทนทาน ราคาต่อ

หน่วย ท าเลที่ตัง้ในการติดต่อและเดินทางสะดวกมีพนักงานขายที่มกีาร

ตอ้นรบัและบรกิารดว้ยอธัยาศยัทดี ี
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ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ศุลญิญา กาญจนภทัร  

ช่ือผลงาน พฤติก รรมการซื้ อทองรูปพ รรณ ของผู้บ ริโภค ใน เขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร (2551) 

วตัถปุระสงค์

ของงานวิจยั 

 (1) พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร  

(2) ปัจจยัทางการตลาดทีม่คีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ 

ขอบเขต

การศึกษา

วิจยั 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และพักอาศัยอยู่ในเขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร  

ระเบียบวิธี

วิจยั 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และพักอาศัยอยู่ในเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน เครื่องมอืที่เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบั

พฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งบงัเอญิสถติทิีใ่ช้

ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ การแจกแจงความถี่เป็นค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และ

ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาใน

รายงาน 

(1) พฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณของผู้บรโิภคในเขตลาดกระบังกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 40-49 ปี สมรสแลว้ มรีายได้

ต ่ากว่า 10,000 ต่อเดือน การศึกษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรแีละมอีาชีพ

ค้าขาย (2) ปัจจัยทางการตลาดที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการซื้อ

ทองรูปพรรณ พบว่าประเภทของทองรูปพรรณ ที่ซื้อ คอื สรอ้ยคอ สรอ้ย

ขอ้มอืแหวน โดยเป็นการซือ้ชิน้ใหม่ นิยมซือ้ตามรา้นทองทัว่ไป และซือ้เป็น

เครื่องประดบัเพื่อใส่เอง ส่วนโอกาสในการซือ้ส่วนใหญ่แลว้ไม่แน่นอนคอืมี

เงนิก็จะซื้อโดยพิจารณาเปอร์เซ็นต์ทองที่ได้มาตรฐานราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพและราคาไม่สูงกว่าร้านอื่นในมาตรฐานเดยีวกนั การส่งเสรมิทาง

การตลาดทีผู่บ้รโิภคสนใจมากทีสุ่ด คอื การประชาสมัพนัธข์า่วสารทีด่ ี
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ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ปิยพร ศริริกัษ์  

ช่ือผลงาน การตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณในเขตอ าเภอเมอืง  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (2551) 

วตัถปุระสงค์

ของงานวิจยั 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บรกิาร

รา้นคา้ทองรปูพรรณในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ขอบเขต

การศึกษาวิจยั 

ประชากรทีใ่ชศ้กึษา คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นคา้ทอง 

รปูพรรณ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ระเบียบวิธีวิจยั กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ

ข้อมูล ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage 

Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง

ความถีเ่ป็นค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ข้อค้นพบจาก

งานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษา

ในรายงาน 

1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง  25-29 ปี การศึกษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาตร ีสถานภาพสมรส ประกอบอาชพีพนักงาน/รบัจา้ง และมรีายได้

เฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท 2) พฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิาร

ร้านค้าทองรูปพรรณ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มรี้านประจ าในการใช้บรกิาร

รา้นค้าทองรูปพรรณมกีารเปรยีบเทยีบราคาของแต่ละรา้นก่อนเลอืกใช้

บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คือตัวเอง 

ประเภทของทองรูปพรรณที่นิยมซื้อบ่อยที่สุด คือ สร้อยคอ และซื้อ

ทองรูปพรรณให้ตนเอง โดยมคี่าใช้จ่ายในการซื้อทองรูปพรรณเฉลี่ยต่อ

ครัง้อยู่ที่ 10,001 – 20,000 บาท เขา้ใช้บรกิารรา้นค้าทองรปูพรรณในวนั

ท างานปกต ิ(จนัทร ์– ศุกร)์ 3) ปัจจยัทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ

โดยรวม ในระดบัมากทุกปัจจยั คอื ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด ดา้นสถานที ่จดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นราคา ตามล าดบั ปัจจยั

ส่วนบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารรา้นคา้  
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ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง วษิณุ โชตธินานุรกัษ์ 

ช่ือผลงาน ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณในอ าเภอผกัไห่ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา (2556) 

วตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั 

(1) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของลกูคา้ พฤตกิรรมและค่านิยมการซือ้ทอง
ของผูบ้รโิภคและปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณ
ในอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
(2) เปรยีบเทยีบปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และพฤตกิรรมและค่านิยมการซือ้ทองของลูกคา้ 

ขอบเขต
การศึกษาวิจยั 

ลกูคา้รา้นทองรปูพรรณในอ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที ค่าแอลเอสดี โดย
ก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 

ข้อค้นพบจาก
งานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบั
ตวัแปรท่ีจะ
ศึกษาใน
รายงาน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุ 26 - 35 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพี
ธุรกจิส่วนตวั และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 - 10,000 บาท พฤตกิรรมและ
ค่านิยมการซื้อทองของผูบ้รโิภค ส่วนใหญ่ไม่มรีา้นประจ าในการซื้อทอง มกีาร
เปรยีบเทยีบราคาทองก่อนซื้อ มาซื้อทองทีร่า้นวนัท างานปกต ิ(จนัทร ์ - ศุกร์) 
โดยตดัสนิใจซื้อทองเอง วตัถุประสงคข์องการซื้อทองเนื่องจากเหน็ว่าราคาทอง 
ในขณะนัน้ลดลงหรอืไมแ่พงเกนิไป มคีวามถีใ่นการมาซือ้ทอง 7 - 12 เดอืน/ครัง้ 
ซื้อให้ตนเองหรอืเพื่อเป็นของขวญั ของก านัล โดยเลือกซื้อทองรูปพรรณเป็น
สรอ้ยคอ มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อทอง 10,001 - 20,000 บาท และมคี่านิยม
ในการซื้อทองรูปพรรณด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
และด้านพนักงานขาย โดยรวมมผีลต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้าน
สถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาดและดา้นการใหบ้รกิาร โดยรวมมี
ผลต่อการตดัสนิใจอยู่ในระดบัปานกลาง 2) ปัจจยัส่วนบุคคลของลูกคา้รา้นคา้
ทองรปูพรรณ และพฤตกิรรมและค่านิยมการซื้อทองต่างกนั มปัีจจยัทีม่ผีลต่อ
การตัดสินใจใช้บรกิารของลูกค้าร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอผกัไห่จงัหวัด
พระนครศรอียธุยาแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2.3  สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง สญัญา พบิลูอาลกัษณ์ 

ช่ือผลงาน พฤติกรรมของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนต่อการซื้อทองรูปพรรณ 

(2556) 

วตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนต่อการซื้อ

ทองรปูพรรณ 

ขอบเขต
การศึกษา
วิจยั 

ประชากรทีใ่ชศ้กึษา คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นคา้ทอง 

รปูพรรณ ในเขตอ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

ระเบียบวิธี
วิจยั 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 300 คน ใชแ้บบสอบถามเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู  

ใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ และ ค่าเฉลีย่ 

ข้อค้นพบ
จากงานวิจยั
น้ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ี
จะศึกษาใน
รายงาน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 20-30 ปี สถานภาพสมรส มกีารศกึษา

ปรญิญาตร ีมอีาชพีข้าราชการ/พนักงาน รฐัวสิาหกิจและมรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มรีา้นที่ใช้บรกิารเป็น

ประจ า มีการเปรียบ เทียบราคาก่อน เลือกใช้บริการ ส่ วน ให ญ่ ซื้ อ

ทองรปูพรรณใหต้วัเอง ซือ้เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งประดบั เลอืกรา้นทีม่บีรกิารด ีไม่

เจาะจงโอกาสในการ น ้าหนักซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อสรอ้ยคอ ประมาณ 1 บาท มี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครัง้คือ 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่

ตดัสนิใจซื้อด้วยตวัเอง เฉลี่ยใน 1 ปี จะซื้อประมาณ 1-2 ครัง้ และมกีารหา

ข้อมูลก่อนการใช้บริการ โดยแหล่งที่ได้ร ับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับร้าน

ทองรูปพรรณมาจากการบอกต่อของบุคคลที่รูจ้กั ผลการศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร รา้นทองรปูพรรณ พบว่า ให้

ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นการจดั

จ าหน่าย และด้านราคา ตามล าดับโดยปัจจัยย่อยของส่วนประสมทาง

การตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารทีม่คี่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อนัดบัแรกคอื

เป็นรา้นทีม่คีวามน่าเชื่อถอื พนกังานขายมคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิคา้และ มสีถาน

ทีต่ ัง้อยูใ่นยา่นชุมชน ตามล าดบั  



42 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 ในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขต

กรงุเทพมหานครครัง้นี้ ไดม้กีารก าหนดกรอบแนวคดิส าหรบัการศกึษาไวด้งันี้ 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวความคดิในการศกึษา

 

ผูบ้รโิภคกรอบพระทองค า
ในเขตกรงุเทพมหานคร  

ประชากรทีจ่ะศกึษา  

 

กลุ่มที ่1       กลุ่มที ่2 

 
 

กลุ่มที ่3        
 

ประชากรกลุ่มยอ่ย 

 

ปัจจยัด้านพฤติกรรมการซ้ือทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าโดย 

ใช้แนวทาง5 W1H 

-ดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบใดของกรอบพระทองค า 

-ดา้นวตัถุประสงคข์องการซือ้กรอบพระทองค า 

-ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า 

-ดา้นโอกาสในการซือ้กรอบพระทองค า  

-ดา้นช่องทางจ าหน่ายหรอืแหล่งทีท่่านซือ้กรอบพระทองค า 

-ดา้นขัน้ตอนในการตดัสนิใจเลอืกซือ้กรอบพระทองค า 

 
 
 



 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 ในการศกึษาเรือ่ง “การแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภค” ผู้วจิยัได้ใช้วธิกีารศึกษาการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research)โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยั 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดรายละเอยีดของระเบยีบวธิวีจิยัในแต่ละส่วนดงัต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

   ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ไดแ้ก่ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคย
ซื้อและเคยใช้ทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ทัง้เพศหญิงและเพศชาย มีจ านวน
ประมาณ 1,800,000 คน จากผลส ารวจสอบถามจากผู้ประกอบการรา้นค้าผู้ผลติและจ าหน่าย
ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค ารายใหญ่ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งส าหรบัการศกึษาไดแ้ก่ ประชาชนทัว่ไปทัง้เพศชายและเพศหญงิทีเ่คยซือ้

และเคยใชก้รอบพระทองค าทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร โดยจะท าการคน้หาจ านวน
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส าเรจ็รปูของ Krejcie & Morgan (1970) เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอยา่งมจี านวนมากกว่า 1,000,000 คนขึน้ไป จงึตอ้งใชจ้ านวนกลุ่มตวัอยา่งที ่ 384 ตวัอยา่ง 
แต่เนื่องดว้ยขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาและทรพัยากรของผูว้จิยั จงึท าการลดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
เหลอื200ตวัอยา่ง 
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3.2 ตวัแปรในการศึกษา 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปร

และ 

ประเภทตวั

แปร 

ค าถามท่ีจะใส่

ใน

แบบสอบถาม 

 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

 

 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[เพศ]  

Nominal 

Scale 

เพศของท่าน เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ชาย    หญงิ 

[อาย]ุ 

Nominal 

อายขุองท่าน เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
15-25ปี 26-35 ปี 

36-45ปี 46-55 ปี 

56ปีขึน้ไป  

[ระดบั

การศกึษา] 

Nominal 

ระดบั

การศกึษาของ

ท่าน 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 

อนุปรญิญา / ปวส. 

ปรญิญาตร ี

สงูกว่าปรญิญาตร ี

[อาชพี] 

Nominal 

อาชพีหลกัของ

ท่าน 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ขา้ราชการ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 

เจา้ของกจิการหรอืประกอบอาชพี   

อสิระ 

รบัจา้ง 

เกษตรกร 

[รายได]้ 

Nominal 

รายไดต่้อเดอืน

ของท่าน 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 

10,000–20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

มากกว่า 40,001 บาท  
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 

 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่

ใน

แบบสอบถาม 

 

ลกัษณะของ

ค าตอบ 

 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[พฤตกิรรมการ

ซือ้] 

Nominal 

เวลาช่วงใดที่

ท่านซือ้กรอบ

พระทองค า

บ่อยทีสุ่ด 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
06.00-12.00 น. 

12.01-16.00 น. 

16.01-18.00 น. 

18.01 ขึน้ไป 

[พฤตกิรรมการ

ซือ้] 

Nominal 

ความถีใ่นการ

ซือ้กรอบพระ

ทองค าต่อปี 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ปีละ 1-2 ครัง้ 

ปีละ 3-4 ครัง้ 

ปีละ 4-6 ครัง้ 

มากกว่า 6 ครัง้ต่อปีขึน้ไป  

[พฤตกิรรมการ

ซือ้] 

Nominal 

โดยเฉลีย่ท่าน

ซือ้กรอบพระ

ทองค าครัง้ละ

กีช่ิน้ 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 
ครัง้ละ 1 ชิน้ 

ครัง้ละ 2 ชิน้ 

ครัง้ละ 3 ชิน้ 

ครัง้ละ 4 ชิน้ หรอืมากกว่า 

[พฤตกิรรมการ

ซือ้] 

Nominal 

ค่าใชจ้า่ยใน

การซือ้กรอบ

พระทองค า

เฉลีย่ต่อครัง้ 

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 

 

ต ่ากว่า 3,000 บาท 

3,001–4,000 บาท 

4,001-5,000 บาท 

5,001-6,000 บาท 

มากกว่า 7,000 บาท  

[พฤตกิรรมการ

ใช]้ 

Nominal 

โดยส่วนตวั

ท่านแขวนพระ

เครือ่งทีเ่ลีย่ม

ดว้ยกรอบ

ทองค าแทท้ี่

สรอ้ยคอกีอ่งค ์

เลอืกตอบได้

หนึ่งตวัเลอืก 

 

ไมแ่ขวนพระทีค่อเลย 

ครัง้ละ 1 องค ์

ครัง้ละ 2 องค ์

ครัง้ละ 3 องคห์รอืมากกว่า 3 องค ์
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ตารางท่ี 3.2  ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ 

ช่ือตวัแปร
และ 

ประเภทตวั
แปร 

 
ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

 
ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[คุณสมบตัิ
หรอื

องคป์ระกอบ
ทีท่ าให้

ตดัสนิใจซือ้] 
Ordinal 
Scale 

1. กรอบพระทองค ามคีวามสวยงามกว่า
กรอบพระทีท่ าดว้ยวสัดุอยา่งอื่น 
2. ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความ
สวยงามของกรอบพระทองค าเป็นอนัดบั
แรก 
3. ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งราคาของ
กรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 
4. รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพสนิคา้มี
ส่วนท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มาก
ยิง่ขึน้ 
5.รา้นขายกรอบพระทองค าตกแต่งรา้น
สวยงาม สะอาด มทีีจ่อดรถสะดวกท าให้
ท่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 
6.การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็นสิง่ที่
ท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 
7. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะท าให้
พระเครือ่งดมูบีารมแีละมคีุณค่ามากขึน้ 
8. พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ี
ยิม้แยม้แจม่ใสเอาใจ ใส่ใจลกูคา้และให้
ค าแนะน าเกีย่วกบักรอบพระทองค าไดด้ ี
9. ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความมี
ชื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้น 
10.ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความมี
ชื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้น 
 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
ไมเ่หน็ดว้ย 
เฉยๆ 
เหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปร

และ 

ประเภทตวั

แปร 

 

ค าถามท่ีจะใส่ 

ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ

ของ

ค าตอบ 

 

ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[วตัถุประสงค์

ในการซือ้

หรอืการ

น าไปใช]้ 

Ordinal 

Scale 

11. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม

พระเพื่อน าไปสะสม 

12. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม

พระเพื่อน าไปเป็นของขวญั 

13. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม

พระเพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

14. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม

พระเพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

15.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อตอ้งการ

เปลีย่นรปูแบบประเภทลวดลายใหมแ่ทน

กรอบเดมิ 

16.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะกรอบ

พระเดมิช ารดุ เสยีหาย 

 

มาตรา

วดัแบบ 

Likert - 

Scale 

ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

ไมเ่หน็ดว้ย 

เฉยๆ 

เหน็ดว้ย 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

[บุคคลทีม่ ี

อทิธพิลการ

ตดัสนิใจซือ้] 

Ordinal 

Scale 

17.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

ดว้ยตวัเอง 

18.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

เพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

19.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

เพราะพนกังานขาย 

20.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

เพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม ่พีน้่อง 

คนรกั 

มาตรา

วดัแบบ 

Likert - 

Scale 

ไมเ่คยเลย 

น้อยครัง้ทีจ่ะท า 

บา้งเป็นบางครัง้ 

บ่อยๆ 

เป็นประจ า 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ 

ประเภท
ตวัแปร 

 
ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[โอกาสใน
การซือ้] 
Ordinal 
Scale 

21. ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม,่ตรษุจนีหรอื
สงกรานต ์เป็นตน้ 
22. ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่ ี
การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 
23. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกั
หรอืเลกิงานในวนัท างานปกต ิ
24. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์
25. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาส
พเิศษเช่น วนัครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 
26.ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วงสิน้เดอืน
หรอืไดร้บัค่าจา้ง 
 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไมเ่คยเลย 
น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บ่อยๆ 
เป็นประจ า 

ช่องทาง
หรอืแหล่งที่
ผูบ้รโิภคซือ้ 

Ordinal 
Scale 

27. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
ช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 
28.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้น
ทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 
29.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้น
ขายกรอบพระขนาดเลก็ 
30.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากคน
รูจ้กั 
31.ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่าย
ในงานประกวดพระเครือ่ง 
 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไมเ่คยเลย 
น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บ่อยๆ 
เป็นประจ า 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปร
และ 

ประเภทตวั
แปร 

 
ค าถามท่ีจะใส่ 
ในแบบสอบถาม 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

 
ตวัเลือก (ถ้ามี) 

[ขัน้ตอนใน
การตดัสนิใจ

ซือ้] 
Ordinal 
Scale 

32. ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ
ทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทาง
ออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้ 
 33. ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าและราคาในโฆษณาหรอื
นิตยสารพระเครือ่งต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้ 
34. ท่านจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 
35. ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ
ทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค า
ทีท่่านเคยซือ้ก่อนตดัสนิใจซือ้ 
36. ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค าปัจจบุนั
ของตลาดทองค าก่อนตดัสนิใจซือ้ 
 

มาตราวดั
แบบ 

Likert - 
Scale 

ไมเ่คยเลย 
น้อยครัง้ทีจ่ะท า 
บา้งเป็นบางครัง้ 
บ่อยๆ 
เป็นประจ ายิง่ 

 

ท่ีมา: ปรบัจากรถัยา เศรษฐวุฒิไกร (2555) การศึกษาพฤติกรรมการซื้อทองค ารูปพรรณใน

อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องที่ใช้ในการศกึษาเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลในครัง้นี้คอืแบบสอบถามที่ใช้ค าถามแบบ

ปลายปิด (Closed-Ended Questions) ซึง่อาศยัแนวคดิและทฤษฎต่ีางๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ที่

ต้องการศกึษา มาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดค้ าถามที่ครอบคลุมกบัสิง่ที่

ตอ้งการศกึษา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้บรโิภค ข้อค าถามมทีัง้หมด 5 ข้อ มี

ลกัษณะแบบส ารวจรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ ประเภทกรอบ

พระทองค า ขอ้ค าถามมจี านวน 6 ขอ้ มลีกัษณะแบบส ารวจรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ ประเภทกรอบ

พระทองค า ขอ้ค าถามมจี านวน 36 ขอ้ มลีกัษณะแบบ Likert-Scale 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นระดบั

ความเหน็ดว้ย จ านวน 10 ขอ้และแบ่งเป็นระดบัการกระท า จ านวน 26 ขอ้ 

คะแนน                                  ระดบัความเหน็ด้วย 

 1       ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่ 

 2     ไมเ่หน็ดว้ย  

 3      เฉยๆ  

 4      เหน็ดว้ย  

 5      เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

คะแนน                                  ระดบัการกระท า 

 1       ไมเ่คยเลย 

 2     น้อยครัง้ทีจ่ะท า  

 3      บา้งเป็นบางครัง้  

 4      บ่อยๆ  

 5      เป็นประจ า 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เก็บปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ และปัจจยัด้านพฤติกรรมการซื้อทองรูปพรรณประเภท

กรอบพระทอง โดยผูศ้กึษาเป็นผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเองจากการเกบ็แบบสอบถามจ านวน 

200 ชุด และน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่างทีคุ่ณสมบตัติรงกบัที่ตัง้ไว ้ซึ่งมกีาร

ชี้แจงเพื่อท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับวตัถุประสงค์ของแบบสอบถามก่อนเพื่อให้

เขา้ใจตรงกนัก่อนการเก็บขอ้มลูจรงิ โดยกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้ตอบค าถาม

ดว้ยตวัเอง หลงัจากนัน้ผูว้จิยัจะตรวจแบบสอบถามเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นและสมบรูณ์ โดยมี

ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงวนัที ่1-30 ธนัวาคม 2557 รวมเป็นระยะเวลา 1 เดอืน 

 ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้อาศยัวธิกีารเลอืกสุ่มตวัอย่าง  โดยมวีธิกีาร

สุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) โดยมรีายละเอียดและล าดบัขัน้ตอน 

ดงัต่อไปนี้ 

 1. ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพืน้ที ่(Area Cluster Sampling) โดยจดักลุ่มพืน้ที่
ตามการแบ่งกลุ่มการปฏบิตังิานของส านักงานเขตทัง้ 50 เขต ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 
กลุ่ม  

  1. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบดว้ย เขตจตุจกัร เขตบางซื่อ เขตลาดพรา้ว เขต
หลกัสี ่เขตดอนเมอืง เขตสายไหม และ เขตบางเขน 

  2. กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วยด้วย เขตพระนคร เขตดุสติ เขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย เขตสมัพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวงั
ทองหลาง 

  3. กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ปทุมวนั บางรกั เขตสาทร เขตบางคอแหลม 
เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา 

  4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก ประกอบดว้ย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบงึกุ่ม 
เขตคนันายาว เขตลาดกระบงั เขตมนีบุร ีเขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ 

  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุร ีเขตคลองสาน เขตจอมทอง เขต
บางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลดั เขตตลิง่ชนั และเขตทววีฒันา 

  6. กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบดว้ย เขตภาษเีจรญิ เขตบางแค เขตหนองแขม เขต

บางขนุเทยีน เขตบางบอน เขตราษฎรบ์รูณะ และเขตทุ่งครุ 
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2. ใชว้ธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกเขตทีม่ตีลาดพระเครือ่งใน

แต่ละกลุ่มมา 1 แห่ง เนื่องจากตลาดพระเครื่องเป็นศูนยร์วมประชากรทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัพระ

เครื่องและวธิกีารนี้ท าให้เกดิโอกาสที่จะพบกลุ่มตวัอย่างที่เคยซื้อทองรูปพรรณ ประเภทกรอบ

พระไดม้ากกว่าแหล่งอื่นๆไดด้งันี้ 

1. กลุ่มกรงุเทพเหนือ         :ศูนยพ์ระเครือ่งตลาดนดัจตุจกัร เขตจตุจกัร 

2. กลุ่มกรงุเทพกลาง         :ศูนยพ์ระเครือ่งท่าพระจนัทร ์เขตพระนคร 

3. กลุ่มกรงุเทพใต ้           :ศูนยพ์ระเครือ่งโรงแรมมณเฑยีร เขตบางรกั 

4. กลุ่มกรงุเทพตะวนัออก   :ศูนยพ์ระเครือ่งกรนีลาย บางกะปิ เขตบางกะปิ 

5. กลุ่มกรงุธนเหนือ          :ศูนยพ์ระเครือ่งตลาดพญาไม ้เขตคลองสาน 

6. กลุ่มกรงุธนใต ้             :ศูนยพ์ระเครือ่งเดอะมอลลบ์างแค เขตบางแค 
 

โดยแต่ละพื้นที่จะก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างพื้นที่ละเฉลี่ยเท่าๆกนั 33-34 ชุดจากกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นจ านวน  200 ชุด 

ตารางท่ี 3.3 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเขตทีเ่กบ็ขอ้มลู 

ศนูยพ์ระเครื่อง จ านวน (คน) 

ตลาดนดัจตุจกัร 34 

ท่าพระจนัทร ์ 34 

โรงแรมมณเฑยีร 33 

กรนีลาย บางกะปิ 33 

ตลาดพญาไม ้ 33 

เดอะมอลลบ์างแค 33 

รวมทัง้สิน้ 200 

 
3. ใช้วธิกีารเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ใชแ้บบสอบถาม แจกแบบสอบถามตามบรเิวณสถานทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 3.4 ตารางสรปุแผนการเกบ็ขอ้มลู 

 

วนัท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

 

เวลาท่ีเกบ็
แบบสอบถาม 

 

สถานท่ีเกบ็แบบสอบถาม 

จ านวน
แบบสอบถามท่ี
เกบ็ต่อวนัต่อ

สถานท่ี 

1-5 ธ.ค.2557 06:00-10:00 ศูนยพ์ระเครือ่งตลาดนดัจตุจกัร 34 

6-10 ธ.ค.2557 10:00-14:00 ศูนยพ์ระเครือ่งท่าพระจนัทร ์ 34 

11-15 ธ.ค.2557 08:00-12:00 ศูนยพ์ระเครือ่งโรงแรมมณเฑยีร 33 

16-20 ธ.ค.2557 06:00-10:00 ศูนยพ์ระเครือ่งกรนีลาย บางกะปิ 33 

21-25 ธ.ค.2557 07:00-11:00 ศูนยพ์ระเครือ่งตลาดพญาไม ้ 33 

26-30 ธ.ค.2557 10:00-14:00 ศูนยพ์ระเครือ่งเดอะมอลลบ์างแค 33 

 
4. เกบ็รวบรวมแบบสอบถามและตรวจดคูวามสมบรูณ์ของแบบสอบถามด้วยตวัเอง 

5. น าแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด มาท าการบนัทกึและวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอร์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการวเิคราะห ์

 

5. การวิเคราะหผ์ลข้อมลู 
 
 เมือ่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูและตรวจสอบความถูกตอ้งถงึความสมบรูณ์ของขอ้มลู
เรยีบรอ้ยแลว้ หลงัจากนัน้จงึจะท าการใหค้ะแนนและลงรหสั (Coding) พรอ้มกบัวเิคราะหแ์ละ
ประมวลผลขอ้มลูโดยการใชเ้ครือ่งมอืทางสถติทิีเ่หมาะสม โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดงันี้ 

1. วเิคราะหข์อ้มลู ส่วนที ่ 1 ขอ้มลูส่วนบุคคล โดยการหาค่าทางสถติดิว้ยการแจกแจง
ความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

2. วเิคราะหข์อ้มลู ส่วนที ่ 2 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (เชงิลกัษณะ) โดยการหาค่า
ทางสถติดิว้ยการแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
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3. วเิคราะหข์อ้มลู ส่วนที ่ 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (เชงิปรมิาณ) โดยการหา 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. วเิคราะหข์อ้มลูการแบ่งกลุ่มของผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าโดยใช้
ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม ซึง่อยูใ่นส่วนที ่ 3 ของแบบสอบถาม 
ดว้ยเครือ่งมอื Cluster Analysis โดยวธิ ีHierarchical และ K-Means Cluster Analysis เพื่อใช้
แบ่งกลุ่มชุดขอ้มลู ซึง่เป็นการแบ่งสิง่ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั ใหอ้ยูก่ลุ่มเดยีวกนั และจะแยกสิง่ที่
แตกต่างออกไปอกีกลุ่ม ท าใหไ้ดจ้ านวนกลุ่มยอ่ยของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่หมาะสม 

5. วเิคราะหค์วามความแตกต่างแต่ละกลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดจ้ากขอ้ 4 ดว้ยวธิ ี One Way 
ANOVA  

6. จากขอ้ 5 น าขอ้ค าถามทีม่รีะดบันยัส าคญั Sig น้อยกว่า 0.05 มาสรา้งแผนภาพ เพื่อดู
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มยอ่ย (Segment) จากนัน้ตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งไดต้ามลกัษณะความ
แตกต่างของแต่ละกลุ่มทีแ่บ่งได ้

7.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนที่ 1และพฤติกรรม
ผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า ส่วนที ่2 ในแบบสอบถามกบักลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งได้
ในแต่ละกลุ่ม โดยการแจกแจงความถี่แบบสองทาง (Crosstabs) และ Chi-square ที่ระดับ
นยัส าคญั Sig น้อยกว่า 0.05 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวิจัยเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขต

กรุงเทพมหานครโดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการ

วจิยั โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูจะน าเสนอเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค(เชงิลกัษณะ) โดยการแจกแจงความถี ่

และค่ารอ้ยละ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค(เชงิปรมิาณ) โดยการแจกแจง ค่าเฉลีย่ และ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลการแบ่งกลุ่มของผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระ

ทองค าโดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ความแตกต่างแต่ละกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระ

ทองค าโดยใชปั้จจยัดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภค

ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า 

ผูว้จิยัไดเ้กบ็แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 ตวัอยา่ง ซึง่สามารถวเิคราะห์

ขอ้มลูได ้ดงัต่อไปนี้
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูส่วนบุคคลและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยการแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 

หญงิ 

131 

69 

65.5 

34.5 

รวม 200 100.0 

  

จากตารางที่ 4.1 พบว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างเพศชายจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 

และเป็นเพศหญงิจ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

           15-25ปี 

           26-35ปี 

           36-45ปี 

           46-55ปี 

56ปีขึน้ไป 

34 

62 

43 

41 

20 

17.0 

31.0 

21.5 

20.5 

  10.0 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 62 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 31  รองลงมาอายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 43 คน คดิเป็นร้อยละ 21.5 และอายุ

ระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 

อนุปรญิญา/ ปวส. 

ปรญิญาตร ี

สงูกว่าปรญิญาตร ี

28 

45 

53 

65 

9 

14.0 

22.5 

26.5 

32.5 

   4.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 65 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5  รองลงมามกีารศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ ปวส. จ านวน 53 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 26.5 และอายรุะหว่าง 46-55 ปี จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 

  

ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

พนกังานบรษิทั / ลกูจา้งเอกชน 

เจา้ของกจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระ 

รบัจา้งทัว่ไป 

เกษตรกร 

อื่นๆ 

25 

52 

64 

40 

14 

5 

12.5 

26.0 

32.0 

20.0 

7.0 

2.5 

รวม 200 100.0 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเป็นเจ้าของกิจการหรอื

ประกอบอาชพีอสิระ จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32  รองลงมาเป็นพนักงานบรษิทั / ลูกจา้ง

เอกชน จ านวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26 และมอีาชพีรบัจา้งทัว่ไป จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 20  
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 
10,000–20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 
มากกว่า 40,001 บาท 

19 
60 
39 
43 
39 

9.5 
30.0 
19.5 
21.5 
19.5 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางที ่4.5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนประมาณ10,000–20,000 

บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30  รองลงมามรีายได้ต่อเดือนประมาณ 30,001-40,000 

บาท จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.5 และมจี านวนกลุ่มตวัอย่างเท่ากนั จ านวน 39 คน คดิ

เป็นร้อยละ 19.5  คือกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท และมากกว่า 

40,001 บาท 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค า
บ่อยทีสุ่ด 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือบ่อยท่ีสดุ จ านวน ร้อยละ 

06.00-12.00 น. 
12.01-16.00 น. 
16.01-18.00 น. 
18.01 ขึน้ไป 

25 
57 
77 
 41 

12.5 
28.5 
38.5 
20.5 

รวม 200 100.0 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกรอบพระทองค าในช่วงเวลา 16.01-
18.00 น.จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5  รองลงมาคอืช่วงเวลา12.01-16.00 น. จ านวน 57 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 และช่วงเวลา18.01 ขึน้ไป จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามความถี่ในการซื้อกรอบพระ
ทองค าต่อปี      

ความถ่ีในการซ้ือกรอบพระทองค าต่อปี จ านวน ร้อยละ 
ปีละ 1 ครัง้ 
ปีละ 2 ครัง้ 
ปีละ 3ครัง้ 

ปีละ 4 ครัง้หรอืมากกว่า 

75 
65 
26 
34 

37.5 
32.5 
13.0 
17.0 

                  รวม 200 100.0 

 

 จากตารางที ่4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการซือ้กรอบพระทองค า ปีละ 
1 ครัง้ จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5  รองลงมาคอืปีละ 2 ครัง้ จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 32.5 และปีละ 4 ครัง้หรอืมากกว่า จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17  

  

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามจ านวนชิน้ในการซื้อกรอบพระ
ทองค าในแต่ละครัง้ 

จ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้ จ านวน ร้อยละ 

ครัง้ละ 1 ชิน้ 
ครัง้ละ 2 ชิน้ 
ครัง้ละ 3 ชิน้ 

ครัง้ละ  4 ชิน้ หรอืมากกว่า 

149 
40 
8 
3 

74.5 
20.0 
4.0 
1.5 

รวม 200 100.0 

  

 จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระทองค าครัง้ละ 1 ชิน้ จ านวน 
149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5  รองลงมาคอืครัง้ละ 2 ชิ้น จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20 และ 
ครัง้ละ 3 ชิน้ จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามค่าใชจ้า่ยในการซือ้กรอบพระ
ทองค าเฉลีย่ต่อชิน้ 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเฉล่ียต่อช้ิน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 3,000 บาท 

3,001–4,000 บาท 

4,001-5,000 บาท 

5,001-6,000 บาท 

มากกว่า 6,001 บาท 

18 

61 

48 

36 

37 

9.0 

30.5 

24.0 

18.0 

18.5 

รวม 200 100.0 

  

จากตารางที ่4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคี่าใชจ้า่ยในการซือ้กรอบพระทองค าเฉลีย่

ต่อชิน้ 3,001–4,000 บาท จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5  รองลงมาคอื 4,001-5,000 บาท 

จ านวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24 และมากกว่า 6,001 บาท จ านวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 

  

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งแยกตามจ านวนการแขวนพระเครือ่งที่

เลีย่มดว้ยกรอบพระทองค าแทท้ีส่รอ้ยคอ 

จ านวนพระเครื่องท่ีเล่ียมด้วยกรอบพระ

ทองค าแท้ท่ีแขวนท่ีสร้อยคอ 

จ านวน ร้อยละ 

ไมแ่ขวนพระเครือ่งทีค่อเลย 

ครัง้ละ 1 องค ์

ครัง้ละ 2 องค ์

ครัง้ละ 3 องค ์หรอืมากกว่า 3 องค ์

11 

126 

18 

45 

5.5 

63.0 

9.0 

22.5 

รวม 200 100.0 

  

 จากตารางที ่ 4.10 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่แขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบพระ

ทองค าทีส่รอ้ยคอ ครัง้ละ 1 ชิน้ จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63  รองลงมาคอืแขวนครัง้ละ 3 
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องค ์หรอืมากกว่า 3 องค ์จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.5 และแขวนครัง้ละ 2 องค ์จ านวน 

18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างแยกตามเปอรเ์ซน็ต์ทองค าของกรอบ
พระทองค าทีซ่ือ้      

เปอรเ์ซน็ตท์องค าของกรอบพระทองค าท่ีซ้ือ จ านวน ร้อยละ 

96.5% 
90 % 
75 % 

น้อยกว่า 75 % 
อื่นๆ 

8 
85 
69 
19 
19 

4.0 
42.5 
34.5 
9.5 
9.5 

รวม 200 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อกรอบพระทองค าที่มีเปอร์เซ็นต์

ทองค า 90 %  จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5  รองลงมาคอื 75 % จ านวน 69 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 34.5 และกลุ่มตวัอย่างทีม่จี านวนเท่ากนัสองกลุ่ม คอืน้อยกว่า 75 % และเปอรเ์ซนตอ์ื่นๆ 
จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค โดยการแจกแจง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 การวเิคราะหข์อ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถาม 200 ชุด พบว่าค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่ม
แต่ละข้อมคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งบอกถึงการ
เกาะกลุ่มของขอ้มลู โดยผูว้จิยัไดเ้รยีงขอ้ค าถามจากค่าเบีย่งเบนมาตรฐานทีม่คี่ามากทีสุ่ดไปหา
ค่าน้อยทีสุ่ด ดงันี้ 

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 

ค าถาม 

 

จ านวน 

 

น้อยสุด 

 

มากสุด 

 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

31.ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่า
จ าหน่ายในงานประกวดพระเครื่อง 

200 1 5 2.37 1.383 

32.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละ
ช่องทางออนไลน์ 

200 1 5 3.065 1.2444 

35.ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระ
ทองค าทีท่่านเคยซือ้ 

200 1 5 3.355 1.173 

11.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปสะสม 

200 1 5 2.87 1.157 

22.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
ทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

200 1 5 2.86 1.145 

33.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าและราคาในโฆษณาหรอื
นิตยสารพระเครื่องต่างๆ 

200 1 5 2.535 1.0651 

28.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 

200 1 5 3.51 1.051 

19.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะพนกังานขายชกัชวนและแนะน า 

200 1 5 2.64 1.037 
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ตารางท่ี 4.12  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ค าถาม 

 

จ านวน 

 

น้อยสุด 

 

มากสุด 

 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

10. ท่านกลบัไปซือ้กรอบพระทองค า
ซ ้ารา้นเดมิทีท่่านรูส้กึพงึพอใจใน
ผลติภณัฑ ์

200 2 5 3.72 1.008 

25.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาส
พเิศษเช่น วนัครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 

200 1 5 2.49 1.007 

16.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
กรอบพระเดมิช ารุด เสยีหาย 

200 1 5 1.83 0.953 

20.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม่ พี่
น้อง คนรกัแนะน า 

200 1 5 2.49 0.951 

27.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
ช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

200 1 5 1.97 0.937 

30.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
คนรูจ้กั 

200 1 5 1.785 0.9071 

15.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อ
ตอ้งการเปลีย่นรปูแบบประเภท
ลวดลายใหม่แทนกรอบเดมิ 

200 1 5 2.16 0.894 

21.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่,ตรุษจนีหรอื
สงกรานต ์เป็นตน้ 

200 1 5 2.7 0.881 

34.ท่านจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าจากเพื่อน,คนรูจ้กั 

200 1 5 2.935 0.8801 

13.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

200 1 5 3.82 0.88 

29.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ 

200 1 4 2.59 0.863 

24.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยุดเสาร-์อาทติย ์

200 1 5 3.51 0.862 

23.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกั
หรอืเลกิงานในวนัท างานปกต ิ

200 1 5 2.38 0.853 
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ตารางท่ี 4.12 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ค าถาม 

 

จ านวน 

 

น้อยสุด 

 

มากสุด 

 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

12.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปเป็นของขวญั 

200 1 5 2.29 0.847 

26.ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วงไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้ง 

200 1 5 3.21 0.841 

18.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

200 1 5 3 0.833 

17.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
ดว้ยตวัเอง 

200 2 5 3.9 0.827 

36.ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค า
ปัจจุบนัของตลาดทองค าก่อนตดัสนิใจ
ซือ้ 

200 1 5 4.4 0.802 

5. รา้นขายกรอบพระทองค าตกแต่ง
รา้นสวยงาม สะอาด 

200 2 5 3.66 0.792 

1. กรอบพระทองค ามคีวามสวยงาม
กว่ากรอบพระทีท่ าดว้ยวสัดุอย่างอื่น 

200 1 5 4.17 0.758 

3. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของ
กรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 

200 1 5 4.03 0.756 

6. การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็น
สิง่ทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มาก
ยิง่ขึน้ 

200 2 5 3.81 0.719 

9. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความมี
ชื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้น 

200 2 5 3.99 0.691 

4.รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพทองค า
มสีว่นท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้
มากยิง่ขึน้ 

200 2 5 3.81 0.663 

3. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของ
กรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 

200 1 5 4.03 0.756 

2. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความ
สวยงามของกรอบพระทองค าเป็น
อนัดบัแรก 
 

200 2 5 4.2 0.657 
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ตารางท่ี 4.12 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 
 

ค าถาม 

 

จ านวน 

 

น้อยสุด 

 

มากสุด 

 

ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

7. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะท า
ใหพ้ระเครื่องดมูบีารมแีละมคีุณค่ามาก
ขึน้ 

200 3 5 4.53 0.567 

8. พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ี
ยิม้แยม้แจ่มใส ใสใ่จลกูคา้ 

200 3 5 4.27 0.537 

14.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

200 1 2 1.16 0.368 

 

 จากขอ้มูลในตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่มคี่าใกล้เคยีง 1 
ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงข้อมูลมีการกระจายตัวของข้อมูลดี มีลักษณะเป็นโค้งปกต ิ
(Symmetry) ถอืว่าเป็นการน าเสนอตวัแทนทีด่ ีของแต่ละค าถาม เพื่อใชใ้นการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ 
จะค่ามตีัง้แต่ 0.368 – 1.383 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข้์อมลูการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระ
ทองค าโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

การวเิคราะห์ข้อมูลในการศึกษาการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระ
ทองค าในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บรโิภค จะอาศยัเครื่องมอืที่ใช้ใน
การแบ่งกลุ่มคอื Cluster Analysis  โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. การแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีHierarchical (Ward’s Method)  

ตารางท่ี 4.13  แสดงการยบุรวมของขอ้มลูเพื่อแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคกรอบพระทองค า 

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของค่า
Coefficient ในการยบุรวมใน

ล าดบัถดัไป 

%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมใน
ล าดบัถดัไปเทียบกบัในล าดบั

ปัจจบุนั 

7 172.595 4% 
6 187.349 4% 
5 267.210 5% 
4 461.849 9% 
3 557.139 10% 
2 748.626 12% 
1   

      หมายเหตุ : ส าหรบัรายละเอยีดตารางเตม็แสดงในภาคผนวก ก 

  

 

ภาพท่ี 4.1 กราฟแสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลงค่า Agglomeration Coefficient 

 เมือ่ยบุรวมกลุ่ม 

Agglomeration 

Coefficient 

tle 

Coefficient 
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 ภาพท่ี 4.2  กราฟ Dendrogram 

 จากตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.1 และภาพที่ 4.2 พบว่าการท า Cluster Analysis ด้วย
วธิ ีHierarchical (Ward’s Method) จากการประเมนิค่า ความแตกต่างของ Coefficients ในการ
ยุบรวมในล าดบัถัดไปเทียบกบัในล าดบัขัน้ปัจจุบนั และน ามาท าเป็น Chart Title และกราฟ 
Dendrogram แล้วมองล าดับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุด อยู่ที่ล าดับ 2 กลุ่มและ 3 กลุ่ม
ตามล าดบั  ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัจงึแบ่งกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ออกเป็น 3 กลุ่ม
ยอ่ย เพื่อใหไ้ดค้วามละเอยีดของความแตกต่างของพฤตกิรรมของแต่ละกลุ่มยอ่ยมากขึน้ 
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2. การจ าแนกกลุ่มตวัอย่างด้วย วิธี K-Means Cluster Analysis 

 เป็นการจ าแนกกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นกลุ่มย่อย ซึง่ในแต่ละรอบจะมกีารรวม Case ใหไ้ป
อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเลอืกกลุ่มที่ Case มรีะยะห่างจากค่ากลางของกลุ่มน้อยที่สุดแล้ว
ค านวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะท าจนกระทัง่ค่ากลางของกลุ่มไม่เปลีย่นแปลง แต่ต้องก าหนด
จ านวนกลุ่มยอ่ยทีเ่หมาะสม ในทีน่ี้ขอก าหนดกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม 

 ตารางท่ี 4.14  แสดงจ านวนของแบบสอบถามในแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มท่ี จ านวนแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 

1 77 38.5 

2 86 43 

3 37 18.5 

รวม 200 100 

 

 จากตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนของแบบสอบถามในแต่ละ Cluster ด้วยวธิ ีK-Means  
พบว่าผลทีไ่ดค้อื กลุ่มย่อยที ่1 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 กลุ่มย่อยที ่
2 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43  และกลุ่มยอ่ยที ่3 มจี านวนสมาชกิทัง้หมด 
37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 200 ตวัอยา่ง 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะข้อมูล (Descriptive) แต่ละข้อค าถามที่ใช้ส าหรบัแบ่งกลุ่มย่อย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

                       Question                          Cluster N Means 
Std. 

Deviation Std. Error 
1. กรอบพระทองค ามคีวามสวยงามกว่า
กรอบพระทีท่ าดว้ยวสัดุอย่างอื่น 

1 77 4.30 .650 .074 

2 86 4.03 .926 .100 

3 37 4.22 .417 .069 

Total 200 4.17 .758 .054 

2.ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความสวยงาม
ของกรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 

1 77 4.47 .552 .063 

2 86 3.97 .710 .077 

3 37 4.19 .518 .085 

Total 200 4.20 .657 .046 

3.ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของ
กรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 

1 77 3.92 .855 .097 

2 86 4.06 .709 .076 

3 37 4.19 .616 .101 

Total 200 4.03 .756 .053 

 4.รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพทองค ามี
สว่นท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มาก
ยิง่ขึน้ 

1 77 3.74 .677 .077 

2 86 3.70 .595 .064 

3 37 4.19 .660 .108 

Total 200 3.81 .663 .047 

5.รา้นขายกรอบพระทองค าตกแต่งรา้น
สวยงาม สะอาด 

1 77 3.96 .733 .084 

2 86 3.29 .765 .082 

3 37 3.89 .614 .101 

Total 200 3.66 .792 .056 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive)แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

                    
                     Question                              Cluster N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

6.การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็นสิง่ที่
ท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

1 77 3.99 .525 .060 

2 86 3.47 .762 .082 

3 37 4.24 .597 .098 

Total 200 3.81 .719 .051 

7.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะท าให้
พระเครื่องดมูบีารมแีละมคีุณค่ามากขึน้ 

1 77 4.71 .483 .055 

2 86 4.38 .577 .062 

3 37 4.46 .605 .100 

Total 200 4.53 .567 .040 

8.พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ียิม้
แยม้แจ่มใส ใสใ่จลกูคา้ 

1 77 4.48 .528 .060 

2 86 4.07 .480 .052 

3 37 4.30 .520 .085 

Total 200 4.27 .537 .038 

9.ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความมชีื่อเสยีง
และน่าเชื่อของรา้น 

1 77 4.27 .641 .073 

2 86 3.76 .718 .077 

3 37 3.92 .493 .081 

Total 200 3.99 .691 .049 

10.ท่านกลบัไปซือ้กรอบพระทองค าซ ้า
รา้นเดมิทีท่่านรูส้กึพงึพอใจในผลติภณัฑ ์

1 77 4.40 .591 .067 

2 86 3.05 .993 .107 

3 37 3.86 .673 .111 

Total 200 3.72 1.008 .071 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive)แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

                 Question                                   Cluster 
N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

11.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปสะสม 

1 77 3.55 1.130 .129 

2 86 2.20 .779 .084 

3 37 3.03 1.093 .180 

Total 200 2.87 1.157 .082 

12.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปเป็นของขวญั 

1 77 2.29 .666 .076 

2 86 1.91 .606 .065 

3 37 3.16 1.014 .167 

Total 200 2.29 .847 .060 

13. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

1 77 4.18 .807 .092 

2 86 3.48 .836 .090 

3 37 3.84 .834 .137 

Total 200 3.82 .880 .062 

14. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

1 77 1.23 .426 .049 

2 86 1.12 .322 .035 

3 37 1.11 .315 .052 

Total 200 1.16 .368 .026 

15. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อตอ้งการ
เปลีย่นรปูแบบประเภทลวดลายใหม่แทน
กรอบเดมิ 

1 77 1.88 .668 .076 

2 86 1.98 .767 .083 

3 37 3.16 .898 .148 

Total 200 2.16 .894 .063 

 



72 

ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive) แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
 จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

              Question                                     Cluster 
N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

16.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
กรอบพระเดมิช ารุด เสยีหาย 

1 77 1.38 .514 .059 

2 86 1.64 .649 .070 

3 37 3.19 1.023 .168 

Total 200 1.83 .953 .067 

17.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
ดว้ยตวัเอง 

1 77 4.25 .691 .079 

2 86 3.40 .691 .074 

3 37 4.35 .753 .124 

Total 200 3.90 .827 .058 

 18.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

1 77 3.27 .719 .082 

2 86 2.60 .756 .082 

3 37 3.35 .857 .141 

Total 200 3.00 .833 .059 

19.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะพนกังานขายชกัชวนและแนะน า 

1 77 3.18 .739 .084 

2 86 2.01 .939 .101 

3 37 2.97 1.013 .167 

Total 200 2.64 1.037 .073 

20.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม่ พีน้่อง 
คนรกัแนะน า 

1 77 2.31 .990 .113 

2 86 2.30 .753 .081 

3 37 3.30 .878 .144 

Total 200 2.49 .951 .067 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive) แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

               Question                                        Cluster 
N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

21.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่,ตรุษจนีหรอื
สงกรานต ์เป็นตน้ 

1 77 2.87 .801 .091 

2 86 2.22 .676 .073 

3 37 3.43 .835 .137 

Total 200 2.70 .881 .062 

22.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่ี
การจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

1 77 2.13 .833 .095 

2 86 3.07 1.115 .120 

3 37 3.86 .751 .124 

Total 200 2.86 1.145 .081 

23.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกัหรอื
เลกิงานในวนัท างานปกต ิ

1 77 2.52 .805 .092 

2 86 2.03 .710 .077 

3 37 2.86 .948 .156 

Total 200 2.38 .853 .060 

24. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุด
เสาร-์อาทติย ์

1 77 3.94 .592 .068 

2 86 2.98 .767 .083 

3 37 3.86 .887 .146 

Total 200 3.51 .862 .061 

25.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษ
เช่น วนัครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 

1 77 2.19 .918 .105 

2 86 2.36 .957 .103 

3 37 3.38 .794 .131 

Total 200 2.49 1.007 .071 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive) แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

               Question                                  Cluster 
N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

26. ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วงไดร้บั
เงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้ง 

1 77 2.97 .973 .111 

2 86 3.20 .648 .070 

3 37 3.70 .740 .122 

Total 200 3.21 .841 .059 

27. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
ช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

1 77 2.38 1.014 .116 

2 86 1.52 .627 .068 

3 37 2.14 .948 .156 

Total 200 1.97 .937 .066 

28. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 

1 77 3.42 .864 .098 

2 86 3.67 1.278 .138 

3 37 3.32 .747 .123 

Total 200 3.51 1.051 .074 

29. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ 

1 77 3.03 .648 .074 

2 86 2.10 .826 .089 

3 37 2.81 .776 .128 

Total 200 2.59 .863 .061 

30. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
คนรูจ้กั 

1 77 1.312 .6126 .0698 

2 86 1.709 .7335 .0791 

3 37 2.946 .7798 .1282 

Total 200 1.785 .9071 .0641 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive)แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

               Question                            Cluster                                    
N Means Std. Deviation Std. Error 

31. ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่า
จ าหน่ายในงานประกวดพระเครื่อง 

1 77 1.831 .9234 .1052 

2 86 2.674 1.6193 .1746 

3 37 2.784 1.2502 .2055 

Total 200 2.370 1.3830 .0978 

32.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคาผ่าน
เวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ 

1 77 3.896 1.0586 .1206 

2 86 2.337 .9531 .1028 

3 37 3.027 1.1423 .1878 

Total 200 3.065 1.2444 .0880 

33.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคาใน
โฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่อง
ต่างๆ 

1 77 2.701 1.2883 .1468 

2 86 2.128 .7638 .0824 

3 37 3.135 .7514 .1235 

Total 200 2.535 1.0651 .0753 

34. ท่านจะสอบถามขอ้มลู
เกีย่วกบักรอบพระทองค าจาก
เพื่อนหรอืคนรูจ้กั 

1 77 3.390 .9055 .1032 

2 86 2.465 .6979 .0753 

3 37 3.081 .6402 .1053 

Total 200 2.935 .8801 .0622 

 35. ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่าย
กรอบพระทองค าทีท่่านเคยซือ้ 

1 77 4.403 .7654 .0872 

2 86 2.535 .8499 .0916 

3 37 3.081 .7951 .1307 

Total 200 3.355 1.1730 .0829 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงลกัษณะขอ้มลู (Descriptive) แต่ละขอ้ค าถามทีใ่ชส้ าหรบัแบ่งกลุ่มยอ่ย 
จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มยอ่ย ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

               Question                            Cluster                                  
N Means 

Std. 
Deviation Std. Error 

36. ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค า
ปัจจุบนัของตลาดทองค าก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 

1 77 4.71 .483 .055 

2 86 4.23 .942 .102 

3 37 4.14 .787 .129 

Total 200 4.40 .802 .057 
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ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหค์วามแตกต่างแต่ละกลุ่มผู้บริโภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระ

ทองค าโดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ใช้วธิวีเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) เพื่อการวเิคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มในแต่ละตัวแปร โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภค ที่ระดบันัยส าคญั 

(Sig) 0.05 โดยค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทัง้หมดม ี36 ขอ้ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดงันี้ 

ตารางท่ี 4.16 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทีไ่ด้

จากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA 

ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

คณุสมบติัหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ 
1.กรอบพระทองค ามคีวามสวยงาม
กว่ากรอบพระทีท่ าดว้ยวสัดุอยา่งอื่น 

5.095 2 2.548 2.588 .078 

193.905 197 .984     

199.000 199       
2.ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความ
สวยงามของกรอบพระทองค าเป็น
อนัดบัแรก 

23.741 2 11.871 13.343 .000 

175.259 197 .890     

199.000 199       
3. ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งราคาของ
กรอบพระทองค าเป็นอนัดบัแรก 

3.326 2 1.663 1.674 .190 

195.674 197 .993     
199.000 199       

4.รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพทองค า
มสี่วนท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้
มากยิง่ขึน้ 

15.426 2 7.713 8.277 .000 

183.574 197 .932     
199.000 199       

5.รา้นขายกรอบพระทองค าตกแต่ง
รา้นสวยงาม สะอาดมทีีจ่อดรถ 

32.981 2 16.490 19.568 .000 

166.019 197 .843     

199.000 199       
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทีไ่ด้

จากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

 

 

 

ANOVA 

Question 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

คณุสมบติัหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ 
6.การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็นสิง่
ทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มาก
ยิง่ขึน้ 

37.924 2 18.962 23.191 .000 

161.076 197 .818     

199.000 199       

7. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะท า

ใหพ้ระเครือ่งดมูบีารมแีละมคีุณค่ามาก

ขึน้ 

14.438 2 7.219 7.706 .001 

184.562 197 .937     

199.000 199       
8. พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ี
ยิม้แยม้แจม่ใส ใส่ใจลกูคา้ 

23.872 2 11.936 13.427 .000 

175.128 197 .889     
199.000 199       

 9. ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความมี
ชื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้น 

23.165 2 11.582 12.977 .000 

175.835 197 .893     
199.000 199       

10.ท่านกลบัไปซือ้กรอบพระทองค าซ ้า
รา้นเดมิทีท่่านรูส้กึพงึพอใจใน
ผลติภณัฑ ์

74.421 2 37.210 58.841 .000 

124.579 197 .632     

199.000 199       
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ตารางท่ี 4.16  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค าถามที่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มที่
ไดจ้ากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

 

 

 

ANOVA 
Question Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใช้ 
 11. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปสะสม 

55.916 2 27.958 38.493 .000 

143.084 197 .726     

199.000 199       

12.ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปเป็นของขวญั 

56.816 2 28.408 39.360 .000 

142.184 197 .722     

199.000 199       
 13. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

26.102 2 13.051 14.870 .000 

172.898 197 .878     

199.000 199       
14. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

5.057 2 2.528 2.568 .079 

193.943 197 .984     

199.000 199       
15. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อ
ตอ้งการเปลีย่นรปูแบบประเภท
ลวดลายใหมแ่ทนกรอบเดมิ 

57.555 2 28.777 40.080 .000 

141.445 197 .718     

199.000 199       
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทีไ่ด้
จากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ)  

 

 

 

ANOVA 
Question Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใช้(ต่อ) 
16. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
กรอบพระเดมิช ารดุ เสยีหาย 

96.044 2 48.022 91.886 .000 

102.956 197 .523     

199.000 199       
บคุคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ 

17.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
ดว้ยตวัเอง 

56.624 2 28.312 39.174 .000 

142.376 197 .723     

199.000 199       
18. ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

34.229 2 17.115 20.462 .000 

164.771 197 .836     

199.000 199       
19.  ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าเพราะพนกังานขายชกัชวน
และแนะน า 

56.391 2 28.195 38.949 .000 

142.609 197 .724     

199.000 199       
20. ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า
เพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม ่พี่
น้อง คนรกัแนะน า 

32.718 2 16.359 19.381 .000 

166.282 197 .844     

199.000 199       
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทีไ่ด้
จากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

 

 

 

ANOVA 
Question Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

  โอกาสในการซ้ือ 
21.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม,่ตรษุจนี
หรอืสงกรานต ์เป็นตน้ 

53.889 2 26.945 36.580 .000 

145.111 197 .737     

199.000 199       

 22.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

62.714 2 31.357 45.326 .000 

136.286 197 .692     

199.000 199       
  23.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
พกัหรอืเลกิงานในวนัท างานปกต ิ

28.069 2 14.034 16.175 .000 

170.931 197 .868     

199.000 199       
 24.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์

57.862 2 28.931 40.381 .000 

141.138 197 .716     

199.000 199       
25.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาส
พเิศษเช่น วนัครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 

36.802 2 18.401 22.349 .000 

162.198 197 .823     

199.000 199       
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ตารางท่ี 4.16  แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค าถามที่ใชใ้นการแบ่งกลุ่มที่
ไดจ้ากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

ANOVA 
Question Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

โอกาสในการซ้ือ(ต่อ) 
26. ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วง
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้ง 

18.793 2 9.397 10.272 .000 

180.207 197 .915     

199.000 199       
ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

27. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
ช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

35.186 2 17.593 21.157 .000 

163.814 197 .832     

199.000 199       
 28. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากรา้นทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 

3.878 2 1.939 1.958 .144 

195.122 197 .990     

199.000 199       
29. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ 

49.218 2 24.609 32.367 .000 

149.782 197 .760     

199.000 199       
 30. ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากคนรูจ้กั 

82.163 2 41.082 69.268 .000 

116.837 197 .593     
199.000 199       

 31.ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่า
จ าหน่ายในงานประกวดพระเครือ่ง 

19.167 2 9.584 10.499  

179.833 197 .913    
199.000 199      
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ตารางท่ี 4.16 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ของค าถามทีใ่ชใ้นการแบ่งกลุ่มทีไ่ด้
จากแต่ละกลุ่มยอ่ยดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

 จากตารางที่ 4.16 แสดงขอ้มลูการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละ Cluster แยกตาม
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค โดยมขีอ้ค าถามทัง้หมด 36 ขอ้ พบความแตกต่างของแต่ละ Cluster ทีม่คี่า 
Sig น้อยกว่า 0.05 มทีัง้หมด 32 ขอ้ และไมพ่บความแตกต่าง จ านวน 4 ขอ้  โดยแบ่งพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค ออกเป็น 6 ดา้น พบว่า 

ANOVA 
Question Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
32.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ
ทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทาง
ออนไลน์ 

63.798 2 31.899 46.479 .000 

135.202 197 .686     

199.000 199       

 33. ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าและราคาในโฆษณาหรอื
นิตยสารพระเครือ่งต่างๆ 

26.187 2 13.094 14.926 .000 

172.813 197 .877     

199.000 199       
34. ท่านจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ
พระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กั 

46.074 2 23.037 29.676 .000 

152.926 197 .776     

199.000 199       
35. ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ
ทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค า
ทีท่่านเคยซือ้ 

105.479 2 52.739 111.094 .000 

93.521 197 .475     

199.000 199       

36.ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค าปัจจบุนั
ของตลาดทองค าก่อนตดัสนิใจซือ้ 

19.609 2 9.804 10.767 .000 

179.391 197 .911     

199.000 199       
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 1. ด้านคุณสมบติัหรือองค์ประกอบท่ีท าให้ตัดสินใจซ้ือ พบว่าแต่ละCluster ที่
ต่างกัน ให้ความส าคัญเรื่องความสวยงามของกรอบพระทองค าเป็นอันดับแรก ,ร้านที่มีใบ
รบัประกนัคุณภาพทองค ามสี่วนท าให้ท่านตัดสนิใจซื้อร้านนัน้มากยิง่ขึ้น , รา้นขายกรอบพระ
ทองค าตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด มทีี่จอดรถสะดวกท าให้ท่านตดัสนิใจซื้อรา้นนัน้มากยิง่ขึน้ ,
การมป้ีายแสดงราคาที่ชดัเจนเป็นสิง่ที่ท าให้ท่านตดัสนิใจซื้อรา้นนัน้มากยิง่ขึ้น , ซื้อกรอบพระ
ทองค าเพราะท าให้พระเครื่องดูมบีารมแีละมคีุณค่ามากขึน้, พนักงานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ี
ยิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจลูกค้าและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบักรอบพระทองค าได้ดี, ให้ความส าคญัเรื่อง
ความมชีื่อเสียงและน่าเชื่อของรา้นและกลบัไปซื้อกรอบพระทองค าซ ้าร้านเดิมที่ท่านรู้สกึพึง
พอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารรา้นกรอบพระทองค านัน้ มคีวามแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

 และพบว่าแต่ละ Cluster ทีต่่างกนัใหค้วามส าคญัเรื่องกรอบพระทองค ามคีวามสวยงาม
กว่ากรอบพระทีท่ าดว้ยวสัดุอย่างอื่นและการใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของกรอบพระทองค าเป็น
อนัดบัแรก ไมม่คีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 2. ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใช้ พบว่าแต่ละ Cluster ที่ต่างกนัที่ซื้อ
กรอบพระทองค าไปเลี่ยมพระเพื่อน าไปสะสม, ซื้อกรอบพระทองค าไปเลี่ยมพระเพื่อน าไปเป็น
ของขวญั, ซื้อกรอบพระทองค าไปเลี่ยมพระเพื่อน าไปแขวนคอบูชา, ซื้อกรอบพระทองค าเพื่อ
ตอ้งการเปลีย่นรปูแบบประเภทลวดลายใหม่แทนกรอบเดมิซือ้กรอบพระทองค าเพราะกรอบพระ
เดมิช ารดุ เสยีหาย มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 และพบว่าแต่ละClusterทีต่่างกนัที่ซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไปปล่อยเช่า
ต่อ ไมม่คีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   3.ด้านบคุคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ พบว่าแต่ละ Cluster ทีต่่างกนัทีต่ดัสนิใจซือ้
กรอบพระทองค าด้วยตวัเอง, การตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า, 
การตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค าเพราะพนักงานขายชกัชวน และการตัดสนิใจซื้อกรอบพระ
ทองค าเพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม่ พี่น้อง คนรกั เสียหาย มคีวามแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   4. ด้านโอกาสในการซ้ือ พบว่าแต่ละ Cluster ที่ต่างกนัที่ซื้อกรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม,่ ตรษุจนีหรอืสงกรานต์ เป็นตน้, ซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่กีารจดั
โปรโมชัน่ลดราคา, ซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกัหรอืเลกิงานในวนัท างานปกติ, ซือ้กรอบพระ
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ทองค าในช่วงวนัหยุดเสาร-์อาทติย,์ ซือ้กรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษเช่น วนัครบรอบวนัเกดิ
เป็นต้น และซือ้กรอบพระทองค าช่วงได้รบัเงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้งมคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

   5. ด้านช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคซ้ือ พบว่าแต่ละ Cluster ทีต่่างกนัทีเ่คยซือ้กรอบ
พระทองค าจากช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต , เคยซื้อกรอบพระทองค าจากรา้นขายกรอบ
พระขนาดเลก็, เคยซือ้กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กัและเคยซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่ายใน
งานประกวดพระเครือ่ง มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 และพบว่าแต่ละ Cluster ทีต่่างกนัทีเ่คยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้นทองรปูพรรณขนาด
ใหญ่ ไมม่คีวามแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติริะดบั 0.05 

 6. ด้านขัน้ตอนในการตัดสินใจซ้ือ พบว่าแต่ละ Cluster ที่ต่างกันค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซต์และช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซื้อ , ค้นหา
ขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่องต่างๆก่อนตดัสนิใจ
ซือ้, สอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้ , สอบถาม
ขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีท่่านเคยซือ้ก่อนตดัสนิใจซือ้
และมกัตรวจเช็คราคาทองค าปัจจุบนัของตลาดทองค าก่อนตัดสนิใจซื้อ   มคีวามแตกต่างกัน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05   

 จากนัน้น าขอ้ค าถามทัง้ 32 ค าถาม ทีม่คี่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มาสรา้งกราฟเพื่อความ
สะดวกในการประเมนิดูความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของการตอบค าถามแต่ละขอ้ของแต่ละกลุ่ม
ย่อย และสรุปลงตาราง โดยผู้วจิยัได้มกีารแปลงค่า Means เพื่อเปรยีบเทยีบกับค่าเฉลี่ยส่วน
ใหญ่ของกลุ่มท าใหท้ราบว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละกลุ่มมรีะดบัการตอบค าถามสงูหรอืต ่าหรอืเท่ากบั
ค่าเฉลี่ยรวมส่วนใหญ่ เพื่อให้ง่ายในการวเิคราะห์ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งได ้
(ตารางแสดงค่า Means ทีป่รบัค่าแลว้อยูใ่นภาค ผนวก ข ) โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี้ 
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ภาพท่ี 4.3  แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นคุณสมบตัหิรอื           

      องคป์ระกอบทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้ 
 

 จากภาพที่  4.3 พบว่า  Cluster ที ่ 1 ให้ความส าคัญกับทุกด้านคุณ สมบัติห รือ
องคป์ระกอบทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้มากโดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม โดยมกัจะกลบัไป
ซือ้กรอบพระทองค ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึพอใจ ใหค้วามส าคญักบัรา้นทีต่กแต่งสวยงาม สะอาดและ
ให้ความส าคญัของความน่าเชื่อถอืของรา้นเป็นสามอนัดบัแรก ยกเว้นเรื่องการมใีบรบัประกนั
คุณภาพทองค า ที่มคี่าเฉลี่ยต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมของกลุ่ม  Cluster ที ่2 ให้ความส าคญักบัด้าน
คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบทีท่ าใหต้ดัสนิใจซือ้น้อยที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
รวมทุกข้อ Cluster ที ่3 จะให้ความส าคัญกับการมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน มีใบรบัประกัน
คุณภาพทองค า ชอบรา้นที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด มทีี่จอดรถและมกัจะกลบัไปซื้อกรอบพระ
ทองค าซ ้ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารรวมไปถงึการมพีนักงานขายมอีธัยาศยั
ด ีบรกิารด ียิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจลูกคา้และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบักรอบพระทองค าไดด้รีา้นกรอบ
พระทองค านัน้ ตามล าดับโดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมและพบว่าเรื่องความ
สวยงามของกรอบพระทองค าและความมชีื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้นมคี่ามคี่าเฉลี่ยของกลุ่มต ่า
กว่าค่าเฉลีย่รวม 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นวตัถุประสงคใ์น
การซือ้หรอืการน าไปใช ้

 

 จากภาพที่ 4.4 พบว่า Cluster ที ่1 มวีตัถุประสงค์ในการซื้อกรอบพระทองค าไปเลี่ยม
พระเพื่อน าไปสะสมและเพื่อน าไปเลี่ยมพระเพื่อแขวนคอบูชา โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยรวม  Cluster ที ่2 ให้ความส าคญักบัด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อหรอืการน าไปใช้น้อย
ที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อ Cluster ที ่3 มวีตัถุประสงค์ในการซื้อ
กรอบพระทองค าไปเลี่ยมพระเพราะกรอบพระเดมิช ารุด เสยีหาย เพื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบ
ประเภทลวดลายใหมแ่ทนกรอบเดมิ และเลีย่มเพื่อน าไปเป็นของขวญัและน าไปสะสมตามล าดบั 
โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 



88 

 
 

ภาพท่ี 4.5 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิล
การตดัสนิใจซือ้ 
 
 จากภาพที ่4.5  พบว่า Cluster ที1่ บุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค า
คอืพนักงานขายชกัชวนและแนะน า ตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค าด้วยตวัเองและเพราะเพื่อน
หรอืคนรูจ้กัแนะน า โดยมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม ยกเวน้การตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าเพราะคนในครอบครวั  Cluster ที ่2 บุคคลที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค า
ทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มต ่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อ Cluster ที ่3 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อกรอบพระทองค าเพราะคนในครอบครวั  เช่น พ่อแม่ พี่น้อง คนรกัแนะน าและ
ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเองมากที่สุดตามล าดบั โดยทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ย
รวม 
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ภาพท่ี 4.6 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นโอกาสในการซือ้  
  
 จากภาพที่ 4.6 พบว่า Cluster ที1่  มกัมีพฤติกรรมการซื้อกรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยุดเสาร์-อาทิตย์,จะซื้อกรอบพระทองค าในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ ,ตรุษจนีหรอื
สงกรานต์ เป็นต้น และซื้อกรอบพระทองค าในช่วงพักหรอืเลิกงานในวนัท างานปกติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม  Cluster ที ่2  จะซื้อกรอบพระทองค าในช่วงที่มกีารจดั
โปรโมชัน่ลดราคาอย่างเดียวที่มคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม นอกนัน้ทุกข้อต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่รวม Cluster ที ่3  ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม โดยจะซือ้กรอบ
พระทองค าในช่วงที่มกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา ซื้อกรอบพระทองค าในโอกาสพิเศษเช่น วนั
ครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ และจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่,ตรุษจนีหรอื
สงกรานต ์เป็น 3 อนัดบัแรก 
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ภาพท่ี 4.7 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นช่องทางหรอืแหล่ง
ทีผู่บ้รโิภคซือ้ 
 
 จากภาพที่ 4.7 พบว่า Cluster ที1่  มกัเคยซื้อกรอบพระทองค าจากรา้นขายกรอบพระ
ขนาดเลก็ และเคยซือ้กรอบพระทองค าจากช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต โดยมคี่าเฉลีย่ของ
กลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม  Cluster ที ่2  จะซือ้กรอบพระทองค าซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่าย
ในงานประกวดพระเครื่องเพยีงขอ้เดยีวที่มคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม นอกนัน้ทุกขอ้
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม Cluster ที ่3  ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม โดยจะเคย
ซื้อกรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั เคยซื้อกรอบพระทองค าซื้อกรอบพระทองค าที่มาจ าหน่ายใน
งานประกวดพระเครื่องและเคยซื้อกรอบพระทองค าจากรา้นขายกรอบพระขนาดเล็ก เป็น 3 
อนัดบัแรก 
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ภาพท่ี 4.8 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างในแต่ละกลุ่มยอ่ย แยกตามพฤตกิรรมดา้นขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ 
  
 จากภาพที ่4.8 พบว่า Cluster ที1่  ทุกขอ้ค าถามมคี่าเฉลีย่ของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลีย่รวม 
โดยจะสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีเ่คยซือ้ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ จะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์
ก่อนตดัสนิใจซื้อ และจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรอบพระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรู้จกัก่อน
ตัดสินใจซื้อเป็น 3 อันดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมสูงสุด  Cluster ที ่2  
ค าถามทุกขอ้ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม แสดงถงึความสนใจในการหาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซื้อน้อย
กว่าค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างย่อยอื่นๆ Cluster ที ่3  จะคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค า
และราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่องต่างๆก่อนตัดสินใจซื้อ  และจะสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซื้อ โดยม ี2 ขอ้นี้ที่มคี่าเฉลี่ยของ
ค าตอบของกลุ่มสงูกว่าค่าเฉลีย่รวม  
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ตารางท่ี 4.17  แสดงระดบัค่าเฉลีย่ของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่รวม 
 

ข้อค าถาม กลุ่มย่อยท่ี1 กลุ่มย่อยท่ี 2 กลุ่มย่อยท่ี 3 
ด้านคณุสมบติัหรอืองคป์ระกอบท่ีท าให้

ตดัสินใจซ้ือ 
ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

14.ใหค้วามส าคญัเรื่องความสวยงามของกรอบพระ
ทองค าเป็นอนัดบัแรก 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 

15.รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพทองค ามสีว่นท าให้
ท่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

ต ่ากว่า ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

16.รา้นตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด มทีีจ่อดรถ
สะดวกท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

17.มป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็นสิง่ทีท่ าใหท้่าน
ตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

18.ซือ้กรอบพระทองค าเพราะท าใหพ้ระเครื่องดมูี
บารมแีละมคีุณค่ามากขึน้ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 

19.พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ีใสใ่จลกูคา้
และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบักรอบพระทองค าไดด้ ี

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

20.ใหค้วามส าคญัเรื่องความมชีื่อเสยีงและ
น่าเชื่อถอืของรา้น 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 

21.กลบัไปซือ้กรอบพระทองค าซ ้ารา้นเดมิทีท่่าน
รูส้กึพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารรา้นกรอบพระ
ทองค า 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใช้ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

22. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไป
สะสม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

23. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไป
เป็นของขวญั 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

24. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไป
แขวนคอบชูา 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

26.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อตอ้งการเปลีย่น
รปูแบบประเภทลวดลายใหม่แทนกรอบเดมิ 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

27.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะกรอบพระเดมิ
ช ารุด เสยีหาย 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงระดบัค่าเฉลีย่ของทัง้ 3 กลุ่มยอ่ย เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 
ข้อค าถาม กลุ่มย่อยท่ี1 กลุ่มย่อยท่ี 2 กลุ่มย่อยท่ี 3 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

28.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าดว้ยตวัเอง สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

29.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะเพื่อน
หรอืคนรูจ้กัแนะน า 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

30.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
พนกังานขายชกัชวนและแนะน า 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

31.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะคนใน
ครอบครวัเช่น พ่อแม่ พีน้่อง คนรกัแนะน า 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

โอกาสในการซ้ือ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

32.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เช่น ปีใหม่,ตรุษจนีหรอืสงกรานต ์เป็นตน้ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

33.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่กีารจดั
โปรโมชัน่ลดราคา 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

34.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกัหรอืเลกิงาน
ในวนัท างานปกต ิ

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

35. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุดเสาร-์
อาทติย ์

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

36.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษเช่น วนั
ครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

37.ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วงไดร้บัเงนิเดอืนหรอื
ไดร้บัค่าจา้ง 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ช่องทางหรอืแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

38.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากช่องทาง
จ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

40.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้นขายกรอบ
พระขนาดเลก็ 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

41.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงระดบัค่าเฉลีย่ของทัง้ 3 กลุ่มยอ่ย เมือ่เทยีบกบัค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 
ข้อค าถาม กลุ่มย่อยท่ี1 กลุ่มย่อยท่ี 2 กลุ่มย่อยท่ี 3 

ช่องทางหรอืแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

42.ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่ายในงาน
ประกวดพระเครื่อง 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม ค่าเฉล่ียกลุ่ม 

43.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค าและ
ราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจ
ซือ้ 

สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

44.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค าและ
ราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่องต่างๆก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 

สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

45.ท่านจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค า
จากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้ 

สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

สงูกว่าค่าเฉลีย่
รวม 

46.ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค าจาก
รา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีท่่านเคยซือ้ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 

สงูกว่า
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 
ค่าเฉลีย่รวม 

47.ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค าปัจจุบนัของตลาด

ทองค าก่อนตดัสนิใจซือ้ 

สงูกว่า

ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 

ค่าเฉลีย่รวม 

ต ่ากว่า 

ค่าเฉลีย่รวม 

 
และจากความแตกต่างทัง้หมดที่พบ ในแต่ละกลุ่มย่อย สามารถสรุปลกัษณะที่ส าคญัและ

ตัง้ชื่อทีเ่หมาะสมของแต่ละกลุ่มยอ่ยไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของแต่กลุ่มยอ่ย 

กลุ่มท่ี 1 Insightful 
(มีผูบ้ริโภค 77 คน) 

กลุ่มท่ี 2 Convenient 
(มีผูบ้ริโภค 86 คน) 

กลุ่มท่ี 3 Necessary 
(มีผูบ้ริโภค 37 คน) 

1. ด้านคณุสมบติัหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ 

- มกัจะกลบัไปซือ้กรอบพระ
ทองค ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึ
พอใจ  
-ใหค้วามส าคญักบัรา้นที่
ตกแต่งสวยงาม สะอาด  
-ใหค้วามส าคญัของความ
น่าเชื่อถอืของรา้น  

ใหค้วามส าคญักบัดา้น
คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบที่
ท าใหต้ดัสนิใจซือ้อยูใ่นระดบั
น้อยทีสุ่ด โดยทุกขอ้ค าถามมี
คา่เฉลีย่ของกลุ่มอยูใ่นระดบั
ต ่ากว่าค่า MEANS  

- ใหค้วามส าคญักบัการมป้ีาย
แสดงราคาทีช่ดัเจน  
 - มใีบรบัประกนัคุณภาพ
ทองค า  
- ชอบรา้นทีต่กแต่งสวยงาม 
สะอาด มทีีจ่อดรถ  

2. ด้านวตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรือการน าไปใช้ 

- ซือ้กรอบพระทองค าไป
เลีย่มพระเพื่อน าไปสะสม  
- เพื่อน าไปเลีย่มพระเพื่อ
แขวนคอบชูา  

ใหค้วามส าคญักบัดา้น
วตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอื
การน าไปใชอ้ยูใ่นระดบัน้อย
ทีสุ่ด โดยทุกขอ้ค าถามมี
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มอยูใ่นระดบั
ต ่ากว่าค่า MEANS 

-ซือ้ไปเลีย่มพระเพราะกรอบ
พระเดมิช ารดุ เสยีหาย  
-เพื่อตอ้งการเปลีย่นรปูแบบ
ประเภทลวดลายใหมแ่ทน
กรอบเดมิ  
-เลีย่มเพื่อน าไปเป็นของขวญั  

3.ด้านบคุคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ 

-พนกังานขายชกัชวนและ
แนะน า  
-ตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าดว้ยตวัเอง 
-เพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า  

ใหค้วามส าคญักบัดา้น
วตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอื
การน าไปใชอ้ยูใ่นระดบัน้อย
ทีสุ่ด โดยทุกขอ้ค าถามมี
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มอยูใ่นระดบั
ต ่ากว่าค่า MEANS 

- คนในครอบครวั เช่น พ่อแม ่
พีน้่อง คนรกัแนะน า  
-ตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเองมาก 
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ตารางท่ี 4.18 แสดงลกัษณะทีส่ าคญัของแต่ละ Cluster (ต่อ) 

Cluster ท่ี 1 
(มีผูบ้ริโภค 77 คน) 

Cluster ท่ี 2 
(มีผูบ้ริโภค 86 คน) 

Cluster ท่ี 3  
(มีผูบ้ริโภค 37 คน) 

4. ด้านโอกาสในการซ้ือ 

- ซือ้กรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยดุเสาร-์อาทติย ์ 
- ซือ้ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 
ปีใหม,่ตรษุจนี  
- ซือ้ในช่วงพกัหรอืเลกิงานใน
วนัท างานปกต ิ 

- ซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่
ลดราคา 

- ซือ้กรอบพระทองค าในช่วงที่
มกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา  
- ซือ้ในโอกาสพเิศษเช่นวนั
ครบรอบวนัเกดิเป็นตน้  
- จะซือ้ในช่วงเทศกาลต่างๆ
เช่น ปีใหม,่ตรษุจนี  

5.ด้านช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

- เคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
รา้นขายกรอบพระขนาดเลก็  
- เคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
ช่องทางจ าหน่ายทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

- จะซือ้กรอบพระทองค า
ซือ้กรอบพระทองค าทีม่า
จ าหน่ายในงานประกวด
พระเครือ่ง 

- เคยซือ้กรอบพระทองค าจาก
คนรูจ้กั 
- เคยซือ้จากรา้นทีม่าจ าหน่าย
ในงานประกวดพระเครือ่ง  
- เคยซือ้จากรา้นขายกรอบ
พระขนาดเลก็ 

6. ด้านขัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

- จะสอบถามขอ้มลูจากรา้น
จ าหน่ายกรอบพระทองค าที่
เคยซือ้ก่อนตดัสนิใจซือ้  
- จะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคา
ผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทาง
ออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้  
- จะสอบถามขอ้มลูจากเพื่อน
หรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้  

 ใหค้วามส าคญักบัดา้น
วตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอื
การน าไปใชอ้ยูใ่นระดบั
น้อยทีสุ่ด โดยทุกขอ้
ค าถามมคี่าเฉลีย่ของกลุ่ม
อยูใ่นระดบัต ่ากว่าค่า 
MEANS 

- จะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคาใน
โฆษณาหรอืนิตยสารพระ
เครือ่งต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้  
- จะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าจากเพื่อน
หรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้  
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ส่วนท่ี 5 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลพฤติกรรมเชิงลกัษณะ
ของผูบ้ริโภคกรอบพระทองค าในเขตกรงุเทพมหานคร ทัง้ 3 กลุ่ม 

 จะแสดงเฉพาะในส่วนขอ้ค าถามทีม่รีะดบันัยส าคญัน้อยกว่า 0.05 ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บั 
Cluster ที่แบ่งได้ ซึ่งได้แก่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้ ช่วงเวลาที่ซื้อกรอบพระบ่อย 
ค่าใชจ้า่ยในการซือ้เฉลีย่ต่อชิน้ และเปอรเ์ซนตท์องค าของกรอบพระส่วนใหญ่ทีซ่ือ้ ดงัต่อไปนี้ 

 

ด้านเพศ 

ตารางท่ี 4.19 แสดงการแจกแจงความถีข่องเพศแต่ละกลุ่มยอ่ย 

Crosstab 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

 
 
      เพศ 

ชาย Count 61 48 22 131 

% within เพศ 
46.6% 36.6% 16.8% 100.0% 

หญงิ Count 16 38 15 69 

% within เพศ 
23.2% 55.1% 21.7% 100.0% 

Total 

Count 77 86 37 200 

% within เพศ 38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงการแจกแจงความถีด่า้นเพศแต่ละกลุ่มยอ่ย 
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จากตารางที ่4.19 และ ภาพที ่4.9 แสดงให้เหน็ว่า เพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ใน Cluster 
ที ่1 จ านวน  61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 เพศหญงิ ส่วนใหญ่อยูใ่น Cluster ที ่2 จ านวน 38 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 55.1 

 
ตารางท่ี 4.20 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศกบักลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งได้ 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.583a 2 .005 

Likelihood Ratio 11.006 2 .004 

Linear-by-Linear Association 6.806 1 .009 

N of Valid Cases 200   

 

จากตารางที ่4.20 จากการทดสอบความสมัพนัธ ์พบว่าค่า Chi-Square =10.583,  

Sig =.005 จงึสรปุไดว้่าทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 เพศมคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งได ้
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ด้านระดบัการศึกษา 

ตารางท่ี 4.21  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นระดบัการศกึษาแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Crosstab 
Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

การศึกษา 

ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

Count 6 18 4 28 

% within การศึกษา 21.4% 64.3% 14.3% 100.0% 

มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
เทยีบเท่า 

Count 10 27 8 45 

% within การศึกษา 22.2% 60.0% 17.8% 100.0% 

อนุปรญิญา/ ปวส. Count 18 24 11 53 

% within การศึกษา 34.0% 45.3% 20.8% 100.0% 

ปรญิญาตร ี Count 40 15 10 65 

% within การศึกษา 61.5% 23.1% 15.4% 100.0% 

สงูกว่าปรญิญาตร ี Count 3 2 4 9 

% within การศึกษา 33.3% 22.2% 44.4% 100.0% 

Total 
Count 77 86 37 200 

% within การศึกษา 38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 

 

 ภาพท่ี 4.10 แสดงการแจกแจงความถีด่า้นระดบัการศกึษาแต่ละกลุ่มยอ่ย 
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 จากตารางที่ 4.21 และภาพที่ 4.10 แสดงให้เหน็ว่า ระดบัการศกึษาระดบัต ่ากว่าระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ,มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า,อนุปรญิญา/ปวส. ส่วนใหญ่อยู่ใน 
กลุ่มยอ่ยที ่2 โดย แบ่งเป็นระดบัต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 64.3 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 และระดบั
อนุปรญิญา/ปวส. จ านวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.3 ,ระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ย
ที ่1 จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.5 และระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที ่
3 จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.4  
 

 

ตารางท่ี 4.22 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบักลุ่มทีแ่บ่งได ้
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 31.509a 8 .000 

Likelihood Ratio 30.905 8 .000 

Linear-by-Linear Association 4.799 1 .028 

N of Valid Cases 200   

a. 3 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67. 

 

 จากตารางที่ 4.22  พบว่าค่า Chi-Square =31.509, Sig =.000  จึงสรุปได้ว่าที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บักลุ่มทีแ่บ่งได ้
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ด้านอาชีพ 

ตารางท่ี 4.23  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นอาชพีแต่ละกลุ่มยอ่ย 

Crosstab 
Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

อาชีพ 

ข้าราชการ หรือพนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 

Count 16 6 3 25 
% within อาชพี 64.0% 24.0% 12.0% 100.0% 

พนักงานบริษทั / ลกูจ้าง
เอกชน 

Count 19 21 12 52 

% within อาชพี 36.5% 40.4% 23.1% 100.0% 
เจ้าของกิจการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

Count 25 22 17 64 
% within อาชพี 39.1% 34.4% 26.6% 100.0% 

รบัจ้างทัว่ไป 
Count 10 25 5 40 
% within อาชพี 25.0% 62.5% 12.5% 100.0% 

เกษตรกร 
Count 4 10 0 14 
% within อาชพี 28.6% 71.4% 0.0% 100.0% 

อ่ืนๆ 
Count 3 2 0 5 
% within อาชพี 60.0% 40.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 77 86 37 200 

% within อาชพี 38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 

 

 

ภาพท่ี 4.11 แสดงการแจกแจงความถีด่า้นอาชพีแต่ละกลุ่มยอ่ย 
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 จากตารางที่ 4.23 และภาพที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า อาชีพข้าราชการ หรอืพนักงาน
รฐัวสิาหกจิ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 1 จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64 , พนักงานบรษิทั / 
ลูกจ้างเอกชนรฐัวิสาหกิจ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 40.4 ,
เจา้ของกจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยอ่ยที ่1 จ านวน 22 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 34.4,อาชพีรบัจ้างทัว่ไป ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5, 
อาชพีเกษตรกรส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่2 จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 และอาชพีอื่นๆ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่1  จ านวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60 
 
 

ตารางท่ี 4.24 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอาชพีกบักลุ่มยอ่ยทีแ่บ่งได ้
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24.302a 10 .007 

Likelihood Ratio 26.804 10 .003 

Linear-by-Linear Association .334 1 .563 

N of Valid Cases 200   

a. 5 cells (27.8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .93. 
 

 จากตารางที ่4.24 พบว่าค่า Chi-Square =24.302, Sig =.007  จงึสรปุไดว้่าทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  อาชพีมคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภท
กรอบพระทองค า ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ด้านรายได้ 

ตารางท่ี 4.25  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นรายไดแ้ต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Crosstab Cluster Number of Case Total 

1 2 3 

รายได้ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 
Count 1 17 1 19 
% within รายได ้ 5.3% 89.5% 5.3% 100.0% 

10,000–20,000 บาท 
Count 14 39 7 60 
% within รายได ้ 23.3% 65.0% 11.7% 100.0% 

20,001-30,000 บาท 
Count 18 14 7 39 
% within รายได ้ 46.2% 35.9% 17.9% 100.0% 

30,001-40,000 บาท 
Count 27 10 6 43 
% within รายได ้ 62.8% 23.3% 14.0% 100.0% 

มากกว่า 40,001 บาท 
Count 17 6 16 39 
% within รายได ้ 43.6% 15.4% 41.0% 100.0% 

Total 
Count 77 86 37 200 
% within รายได ้ 38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 

 

 

ภาพท่ี 4.12 แสดงการแจกแจงความถีด่า้นรายไดแ้ต่ละกลุ่มยอ่ย 
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 จากตารางที ่4.25 และภาพที ่4.12 แสดงใหเ้หน็ว่า รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5, รายได้ต่อเดือน 10,000–
20,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.4 ,รายได้ต่อเดอืน 
20,001- 30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มยอ่ยที ่1 จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 , รายได้
ต่อเดอืน 30,001-40,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที ่1 จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 
และรายได้ต่อเดอืน มากกว่า 40,001 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที ่1 จ านวน 17 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 43.6  

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัรายได้ตอ่เดือนกบักลุม่ยอ่ยท่ีแบง่ได้ 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 58.549a 8 .000 

Likelihood Ratio 59.331 8 .000 

Linear-by-Linear Association .734 1 .392 

N of Valid Cases 200   

a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.52. 

 

 

จากตารางที ่4.26 พบว่าค่า Chi-Square =24.302, Sig =.007  จงึสรปุไดว้่าทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  ระดบัรายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค
ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี 2 ทดสอบความสมัพนัธ์เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ทองรปูพรรณประ
เพศกรอบพระทองค า (ข้อมลูเชิงลกัษณะ) 

ตารางท่ี 4.27  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีสุ่ดแยกแต่ละ
กลุ่มยอ่ย 

Crosstab 
Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

 
 
 
 

เวลาช่วงใด
ทีท่่านซือ้
กรอบพระ
ทองค าบ่อย

ทีส่ดุ 

 
 
06.00-12.00 น. 

Count 12 12 1 25 

% within เวลาช่วง
ใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

48.0% 48.0% 4.0% 100.0% 

 
 
12.01-16.00 น. 

Count 19 22 16 57 
% within เวลาช่วง
ใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

33.3% 38.6% 28.1% 100.0% 

 
 
16.01-18.00 น. 

Count 29 39 9 77 
% within เวลาช่วง
ใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

37.7% 50.6% 11.7% 100.0% 

 
 
18.01 ขึน้ไป 

Count 17 13 11 41 
% within เวลาช่วง
ใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

41.5% 31.7% 26.8% 100.0% 

 
 

Total 

Count 77 86 37 200 
% within เวลาช่วง
ใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 
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ภาพท่ี 4.13 แสดงการแจกแจงความถี่ด้านช่วงเวลาที่ซื้อกรอบพระทองค าบ่อยที่สุดแยกแต่ละ
กลุ่มยอ่ย 

 

จากตารางที่ 4.27  และภาพที่ 4.13 แสดงให้เหน็ว่า ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. มสีองกลุ่มที่
เท่ากนัคอือยู่ในกลุ่มย่อยที ่1และ 2 จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48,ช่วงเวลา 12.01-16.00 น. 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ,ช่วงเวลา 16.01-18.00 น. 
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6, ช่วงเวลา 18.01 น. ขึ้นไป 
ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่1 จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.5  
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ตารางท่ี 4.28 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีสุ่ดกบักลุ่ม
ยอ่ยทีแ่บ่งได ้

 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่าค่า Chi-Square =12.887, Sig =.045 จึงสรุปได้ว่าที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  ช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีสุ่ดมคีวามสมัพนัธก์บัการแบ่งกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.887a 6 .045 

Likelihood Ratio 13.990 6 .030 

Linear-by-Linear Association 
.358 1 .549 

N of Valid Cases 200     

a. 1 cells (8.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.63. 
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ตารางท่ี 4.29  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นคา่ใช้จา่ยในการซือ้กรอบพระทองค าเฉล่ียตอ่ชิน้แต่
ละกลุ่มยอ่ย 
 

Crosstab 

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือกรอบพระ
ทองค าเฉล่ียต่อ
ช้ิน 

ต ่ากว่า 
3,000 บาท 

Count 2 11 5 18 

% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

11.1% 61.1% 27.8% 100.0% 

3,001–
4,000 บาท 

Count 16 34 11 61 

% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

26.2% 55.7% 18.0% 100.0% 

4,001-
5,000 บาท 

Count 27 14 7 48 
% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

56.3% 29.2% 14.6% 100.0% 

5,001-
6,000 บาท 

Count 22 8 6 36 
% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

61.1% 22.2% 16.7% 100.0% 

มากกว่า 
6,001 บาท 

Count 10 19 8 37 
% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

27.0% 51.4% 21.6% 100.0% 

 

Total 
Count 77 86 37 200 
% within ค่าใชจ้่ายใน
การซื้อกรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ 

38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 
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ภาพท่ี 4.14 แสดงการแจกแจงความถี่ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้กรอบพระทองค าเฉลี่ยต่อชิน้แต่                
       ละกลุ่มยอ่ย 

 

 จากตารางที ่4.29 และภาพที ่4.14 แสดงใหเ้หน็ว่า ค่าใชจ้า่ยในการซือ้กรอบพระทองค า
เฉลีย่ต่อชิน้ต ่ากว่า 3,000 บาท ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่2 จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.1, 
ชิ้นละ 3,001– 4,000 บาท ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.7, 
ชิน้ละ 4,001-5,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 1 จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 ,ชิ้น
ละ 5,001-6,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 1 จ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 61.1, และ
ราคามากกว่า 6,001 บาท ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่2 จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.4 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกรอบพระทองค าเฉลี่ย        
ต่อชิน้กบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 
27.395a 8 .001 

Likelihood Ratio 
28.579 8 .000 

Linear-by-Linear Association 
2.010 1 .156 

N of Valid Cases 200     

a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.33. 

  

 จากตารางที่ 4.30 พบว่าค่า Chi-Square =27.395, Sig =.001 จึงสรุปได้ว่าที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิ.05  ค่าใชจ้่ายในการซื้อกรอบพระทองค าเฉลีย่ต่อชิน้มคีวามสมัพนัธก์บัการ
แบ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค า ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงการแจกแจงความถีด่า้นจ านวนการแขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบพระ
ทองค าทีค่อแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Crosstab 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 

 

 

 

โดย
ส่วนตวั
ท่านแขวน
พระเครือ่ง
ท่ีเล่ียม
ด้วยกรอบ
ทองค าแท้
ท่ีสรอ้ยคอ
ก่ีองค ์

ไม่แขวน
พระเครื่อง
ทีค่อเลย 

Count 
2 7 2 11 

% within โดยส่วนตวัท่านแขวนพระ
เครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ี่
สรอ้ยคอกีอ่งค ์

18.2% 
63.6

% 
18.2

% 
100.0% 

ครัง้ละ 1 
องค ์

Count 
52 55 19 126 

% within โดยส่วนตวัท่านแขวนพระ
เครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ี่
สรอ้ยคอกีอ่งค ์

41.3% 
43.7

% 
15.1

% 
100.0% 

ครัง้ละ 2 
องค ์

Count 2 12 4 18 

% within โดยส่วนตวัท่านแขวนพระ
เครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ี่
สรอ้ยคอกีอ่งค ์

11.1% 
66.7

% 
22.2

% 
100.0% 

ครัง้ละ 3 
องค ์หรอื
มากกว่า 3 
องค ์

Count 21 12 12 45 

% within โดยส่วนตวัท่านแขวนพระ
เครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ี่
สรอ้ยคอกีอ่งค ์

46.7% 
26.7

% 
26.7

% 
100.0% 

 
 

Total 

Count 77 86 37 200 

% within โดยส่วนตวัท่านแขวนพระ
เครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ี่
สรอ้ยคอกีอ่งค ์

38.5% 
43.0

% 
18.5

% 
100.0% 
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 ภาพท่ี 4.15  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นจ านวนการแขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ย
กรอบพระทองค าทีค่อแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 จากตารางที่ 4.31 และภาพที่ 4.15 จ านวนการแขวนพระเครื่องที่เลี่ยมด้วยกรอบพระ
ทองค าที่คอ พบว่าไม่แขวนพระเครื่องที่คอเลย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 7คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 63.6, แขวนครัง้ละ 1 องค ์ส่วนใหญ่ อยูใ่นกลุ่มย่อยที ่2 จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 43.7, แขวนครัง้ละ 2 องค ์ส่วนใหญ่ อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่2 จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7, 
แขวนครัง้ละ 3 องค ์ส่วนใหญ่ อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่1 จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.7 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นจ านวนการแขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบพระ
ทองค าทีค่อแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-
Square 14.510a 6 .024 

Likelihood Ratio 
15.934 6 .014 

Linear-by-Linear 
Association .134 1 .714 

N of Valid Cases 
200 

  

a. 4 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.04. 

 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่าค่า Chi-Square =14.510, Sig =.024 จึงสรุปได้ว่าที่ระดับ
นัยส าคญัทางสถติ ิ.05 จ านวนการแขวนพระเครื่องที่เลีย่มดว้ยกรอบพระทองค าทีค่อแต่ละกลุ่ม
ย่อยมคีวามสมัพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นการเลอืกซือ้กรอบพระทองค าแบ่งตามเปอรเ์ซน็ต์
ทองค าแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Crosstab Cluster Number of Case 

Total 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดยส่วนใหญ่
กรอบพระ
ทองค าท่ีท่าน
ซ้ือมีค่าทองก่ี
เปอรเ์ซน็ต ์

 
 
96.5% 

Count 0 4 4 8 

% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระ
ทองค าทีท่่านซื้อมคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 
90 % 

Count 28 42 15 85 

% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระ
ทองค าทีท่่านซื้อมคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 32.9% 49.4% 17.6% 100.0% 

 
 
75 % 

Count 30 25 14 69 
% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระ
ทองค าทีท่่านซื้อมคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 43.5% 36.2% 20.3% 100.0% 

น้อย
กว่า 
75 % 

Count 5 10 4 19 
% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระ
ทองค าทีท่่านซื้อมคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 26.3% 52.6% 21.1% 100.0% 

 
 
อื่นๆ 

Count 14 5 0 19 
% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระทองค าทีท่่าน
ซือ้มคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 73.7% 26.3% 0.0% 100.0% 

 
 

                      Total 

Count 77 86 37 200 
% within โดยส่วนใหญ่กรอบพระทองค าทีท่่าน
ซือ้มคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ 38.5% 43.0% 18.5% 100.0% 
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ภาพท่ี 4.16  แสดงการแจกแจงความถีด่า้นการเลอืกซือ้กรอบพระทองค าแบ่งตาม
เปอรเ์ซน็ตท์องค าแต่ละกลุ่มยอ่ย 

จากตารางที ่4.33 และภาพที ่4.16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ 1 และ 2 ซือ้กรอบพระทองค า
ทีม่เีปอรเ์ซน็ต์ทองค า 96.5% มจี านวนเท่ากนัคอื 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50, กรอบพระทองค าทีม่ ี
เปอร์เซ็นต์ทองค า 90 % ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 2 จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4, 
กรอบพระทองค าที่มเีปอรเ์ซน็ต์ทองค า 75 % ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มย่อยที่ 1 จ านวน 30 คน คดิ
เป็นร้อยละ 43.5 ,กรอบพระทองค าที่มเีปอรเ์ซ็นต์ทองค าน้อยกว่า 75 % ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
ย่อยที่ 2 จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.6 และกรอบพระทองค าที่มเีปอรเ์ซ็นต์ทองค าอื่นๆ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มยอ่ยที ่1 จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.7 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างดา้นการเลอืกซือ้กรอบพระทองค าแบ่งตามเปอรเ์ซน็ต์
ทองค าแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
22.353a 8 .004 

Likelihood Ratio 
26.543 8 .001 

Linear-by-Linear 

Association 9.983 1 .002 

N of Valid Cases 
200     

a. 5 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.48. 

  

 จากตารางที่ 4.34  พบว่าค่า Chi-Square = 22.353, Sig =.004  จงึสรุปได้ว่าที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ.05  ดา้นการเลอืกซือ้กรอบพระทองค าแบ่งตามเปอรเ์ซน็ต์ทองค าแต่ละกลุ่ม
ย่อยมคีวามสมัพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.35 ขอ้ค าถามที ่Cluster ทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิาก
การทดสอบดว้ย Chi-Square 

ข้อท่ีค าถาม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

1.เพศของท่าน ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ 
ชาย ชาย ชาย 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ 
หญงิ หญงิ หญงิ 

3.ระดบัการศกึษา
ของท่าน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ 
ปรญิญาตร ี มธัยมศกึษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเท่า 
อนุปรญิญา/ ปวส. 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ 
สงูกว่าปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายและสงูกว่า
ปรญิญาตร ี

4.อาชพีของท่าน ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ 
เจา้ของกจิการหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ 

รบัจา้งทัว่ไป เจา้ของกจิการหรอื
ประกอบอาชพีอสิระ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ 
อื่นๆ อื่นๆ อื่นๆ 

5. รายไดต่้อเดอืน
ของท่าน 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมากสดุ 
30,001-40,000 บาท 10,000–20,000 บาท มากกว่า 40,001 บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อยสดุ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท มากกว่า 40,001 บาท ต ่ากว่า 10,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.35  ขอ้ค าถามที ่Cluster ทัง้ 3 กลุ่มมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติจิาก
การทดสอบดว้ย Chi-Square (ต่อ) 

ข้อท่ีค าถาม กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
6.เวลาช่วงใดทีท่่านซือ้กรอบ
พระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

16.01-18.00 น. 16.01-18.00 น. 12.01-16.00 น. 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

06.00 -12.00 น. 06.00-12.00 น. 06.00-12.00 น. 

9.ค่าใชจ้่ายในการซือ้กรอบพระ
ทองค าเฉลีย่ต่อชิน้ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

4,001-5,000 บาท 3,001–4,000 บาท 3,001–4,000 บาท 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

ต ่ากว่า 3,000 บาท 5,001-6,000 บาท ต ่ากว่า 3,000 บาท 

11. โดยสว่นใหญ่กรอบพระ
ทองค าทีท่่านซือ้มคี่าทองกี่
เปอรเ์ซน็ต ์

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกมาก
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
มากสดุ 

ครัง้ละ 1 องค ์ ครัง้ละ 1 องค ์ ครัง้ละ 1 องค ์

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืกน้อย
สดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

ตวัเลอืกทีถู่กเลอืก
น้อยสดุ 

ไม่แขวนพระเครื่องที่
คอเลยและครัง้ละ 2 

องค ์

ไม่แขวนพระเครื่องที่
คอเลย 

ไม่แขวนพระเครื่อง
ทีค่อเลย 

 

 



 

บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระทองค า ใน

กรุงเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บรโิภค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าและแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคทองรปูพรรณ 

ประเภทกรอบพระทองค า โดยใชปั้จจยัด้านพฤตกิรรมการซื้อกรอบพระทองค าของผู้บรโิภคใน

เขตกรงุเทพมหานคร โดยมผีลสรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนี้  

 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 สรปุผลการศึกษาลกัษณะทัว่ไปทางประชากรศาสตร ์

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 131 คน คดิเป็นร้อยละ 65.5 และเป็นเพศ

หญิงจ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

31 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 ประกอบอาชพีเป็นเจา้ของ

กจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระจ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32  และมรีายไดต่้อเดอืนประมาณ 

10,000–20,000 บาทจ านวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30  

 สรปุผลการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภคทองรูปพรรณประเภทกรอบพระ
ทองค า 

 ส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระทองค าช่วงเวลา 16.01-18.00 น.จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

38.5 ซือ้กรอบพระทองค าปีละ 1 ครัง้ จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.5   โดยซือ้กรอบพระ

ทองค าครัง้ละ 1 ชิน้จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.5 ส่วนใหญ่มคี่าใชจ้า่ยในการซือ้กรอบ

พระทองค าเฉลีย่ต่อชิน้ 3,001–4,000 บาท จ านวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5   และซือ้กรอบ

พระทองค าทีม่เีปอรเ์ซน็ตท์องค า 90 %  จ านวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.5
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 ดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้ ส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระ

ทองค าเลีย่มพระเครือ่งเพราะท าใหพ้ระเครือ่งดมูบีารมแีละมคีุณค่ามากขึน้เป็นอนัดบัแรกม ี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.53 รองลงมาคอืการให้ความส าคญักบัการที่ร้านมีพนักงานขายที่

อธัยาศยัด ีบรกิารด ียิม้แยม้แจม่ใส ใส่ใจลกูคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27และใหค้วามส าคญักบัเรื่อง

ลวดลายความสวยงามของกรอบพระทองค า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 

 ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อหรอืการน าไปใช้ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะซื้อกรอบพระ

ทองค าไปเลี่ยมพระเพื่อน าไปแขวนคอบูชาเป็นอันดับแรกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.82

รองลงมาซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไปสะสมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.87 และซื้อกรอบ

พระทองค าไปเลีย่มพระเพื่อน าไปเป็นของขวญั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.29 

ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซือ้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

ดว้ยตวัเองเป็นอนัดบัแรกมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.90 รองลงมาตดัสนิใจซือ้เพราะเพื่อนหรอื

คนรู้จกัแนะน ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0 และตัดสินใจซื้อกรอบพระทองค าเพราะพนักงานขาย

ชกัชวนและแนะน า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.64 

ด้านโอกาสในการซื้อ ส่วนใหญ่ซื้อกรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็น

อนัดบัแรกมคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดเท่ากบั 3.51 รองลงมาคอืซือ้ช่วงไดร้บัเงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้งมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 และซือ้ในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.86 

ดา้นช่องทางหรอืแหล่งทีผู่้บรโิภคซือ้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเคยซื้อกรอบพระทองค าจาก

รา้นทองรูปพรรณขนาดใหญ่เป็นอนัดบัแรกมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.51 รองลงมาเคยซื้อ

กรอบพระทองค าจากร้านขายกรอบพระขนาดเล็ก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 และซื้อกรอบพระ

ทองค าทีม่าจ าหน่ายในงานประกวดพระเครือ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.37 

ด้านขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่มกัตรวจเช็คราคาทองค าปัจจุบันของตลาด

ทองค าก่อนตัดสนิใจซื้อเป็นอนัดบัแรกมคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 4.40 รองลงมาจะสอบถาม

ขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีท่่านเคยซือ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.355 และจะคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซต์และช่องทางออนไลน์ 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.065 
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สรปุผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มย่อยของผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า  

 สามารถแบ่งกลุ่มย่อยของผู้บรโิภคกรอบพระทองค าได้เป็น 3 กลุ่ม เนื่องจากมคีวาม

แตกต่างกนัในปัจจยัดา้นพฤตกิรรมในแต่ละกลุ่มยอ่ย 

 กลุ่มย่อยท่ี 1 Insightful  (คนในวงการ ผู้มปีระสบการณ์ในการซือ้) มผีู้บรโิภค 77 คน 

แบ่งเป็นเพศชาย 61 คน หญงิ 16 คน ส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ปรญิญาตร ีประกอบ

อาชีพเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ 30,001-40,000 บาทต่อเดือน 

ช่วงเวลาที่ซือ้กรอบพระทองค าบ่อยที่สุดคอื เวลา16.01-18.00 น.ค่าใชจ้่ายในการซื้อกรอบพระ

ทองค าเฉลีย่ต่อชิน้เท่ากบั 4,001-5,000 บาท ส่วนใหญ่แขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค า

แทท้ีส่รอ้ยคอ 1 องค ์และซือ้กรอบพระทองค าทีม่เีปอรเ์ซนตท์องค าเท่ากบั 75 เปอรเ์ซน็ต ์มกัจะ

กลบัไปซือ้กรอบพระทองค ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึพอใจ ใหค้วามส าคญักบัรา้นทีต่กแต่งสวยงาม และ

ให้ความส าคญัของความน่าเชื่อถอืของรา้น มวีตัถุประสงค์ในการซื้อกรอบพระทองค าไปเลี่ยม

พระเพื่อน าไปสะสม บุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าคอืพนักงานขายชกัชวน

และแนะน าและตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าดว้ยตวัเอง มกัมพีฤตกิรรมการซือ้กรอบพระทองค า

ในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทติย ์ซื้อกรอบพระทองค าจากรา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ และเคยซื้อ

กรอบพระทองค าจากช่องทางจ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต โดยจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ

ทองค าจากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีเ่คยซือ้ก่อนตดัสนิใจซือ้ จะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบ

พระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้ 

กลุ่มย่อยท่ี 2 Convenient (ผูบ้รโิภคทัว่ไป ซือ้งา่ยขายคล่อง) มผีูบ้รโิภค 86 คนแบ่งเป็น

เพศชาย 48 คน หญงิ 38 คน ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื

เทยีบเท่า ประกอบอาชพีรบัจา้งทัว่ไป มรีายได้ 10,000–20,000 บาทต่อเดอืน ช่วงเวลาที่ซื้อ

กรอบพระทองค าบ่อยที่สุด เวลา16.01-18.00 น.ค่าใช้จ่ายในการซื้อกรอบพระทองค าเฉลี่ยต่อ

ชิน้ 3,001–4,000 บาท แขวนพระเครือ่งทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ีส่รอ้ยคอ 1 องค ์ส่วนใหญ่

ซือ้กรอบพระทองค ามคี่าทอง 90 เปอรเ์ซน็ต์ ใหค้วามส าคญักบัดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบ

ที่ท าให้ตดัสนิใจซื้อน้อยที่สุดใน 3 กลุ่ม ให้ความส าคญักบัด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อหรอืการ

น าไปใช้น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยของกลุ่มต ่ ากว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อ บุคคลที่มีอิทธิพลการ

ตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าทุกขอ้ มคี่าเฉลีย่ของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทุกขอ้จะซือ้กรอบพระ

ทองค าในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาและซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่ายในงานประกวด
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พระเครื่อง และให้ความสนใจในการหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซื้อน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอยา่งยอ่ยอื่นๆ 

 กลุ่มย่อยท่ี 3 Necessary (ผู้บรโิภคที่ซื้อตามความจ าเป็น ผู้ชอบความคุ้มค่า) มี

ผู้บรโิภค 37 คน แบ่งเป็นเพศชาย 22 คน หญิง 15 คน การศึกษาอนุปรญิญา / ปวส.เจา้ของ

กจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระมากกว่า 40,001 บาท ช่วงเวลาที่ซือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีสุ่ด

12.01-16.00 น.ค่าใชจ้า่ยในการซือ้กรอบพระทองค าเฉลีย่ต่อชิน้ 3,001– 4,000 บาท แขวนพระ

เครื่องที่เลี่ยมด้วยกรอบทองค าแท้ที่สรอ้ยคอ 1 องค์ และซื้อกรอบพระทองค าซื้อมคี่าทอง 90 

เปอร์เซ็นต์ กลุ่มตัวอย่างนี้ ให้ความส าคัญกับการมีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน มีใบรบัประกัน

คุณภาพทองค า ชอบรา้นที่ตกแต่งสวยงาม สะอาด มทีี่จอดรถ มวีตัถุประสงค์ในการซื้อกรอบ

พระทองค าเพื่อน าไปเลี่ยมพระเพราะกรอบพระเดิมช ารุด เสียหายหรอืเพื่อต้องการเปลี่ยน

รูปแบบประเภทลวดลายใหม่แทนกรอบเดมิ และซื้อเลี่ยมเพื่อน าไปเป็นของขวญั บุคคลที่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าคอืคนในครอบครวั เช่น พ่อแม ่พีน้่อง คนรกัแนะน า

และตดัสนิใจซื้อด้วยตวัเองมากที่สุด โดยจะซื้อกรอบพระทองค าในช่วงที่มกีารจดัโปรโมชัน่ลด

ราคา ซื้อกรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษ โดยจะเคยซือ้กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั จะคน้หา

ขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่องต่างๆก่อนตดัสนิใจ

ซือ้ และจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้ 

 

5.2 อภิปรายผล 

งานวิจัยในครัง้นี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 

consumer behavior) เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืในการวดัลกัษณะพฤติกรรมผู้บรโิภค

ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าในเขตกรงุเทพมหานคร สามารถสรปุประเดน็ทีส่ าคญัมา

อภปิราย ดงันี้ 
 

5.2.1 อภิปรายด้านลกัษณะประชากรศาสตรแ์ละด้านลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

  ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26 - 35 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีและมรีายได้ต่อเดอืนประมาณ 10,000–20,000 บาท ประกอบอาชพีเป็นเจา้ของกจิการหรอื

ประกอบอาชพีอิสระ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของวษิณุ โชติธนานุรกัษ์ (2556) ที่ศึกษา
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เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอผัก ไห่ จังหวัด

พระนครศรอียุธยา พบว่า ส่วนใหญ่ มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมอีาชพีธุรกิจส่วนตวั และมี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 5,000 – 10,000 บาท เป็นเพศหญิงมอีายุ 26 - 35 ปี แต่ไม่สอดคลอ้งกนั

ในเรื่องทีส่่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัอาจเนื่องจากทองรปูพรรณทีผู่ว้จิยัศกึษาเป็น

กรอบพระทองค า ซึ่งเกี่ยวกับพระเครื่องจงึมสีดัส่วนของเพศชายที่ให้ความสนใจพระเครื่อง

มากกว่าเพศหญิงซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของเจรญิชยั ไชยกูลวงศ์สนัติ ์(2553) ทีศ่กึษาเรื่อง

อทิธพิลของสื่อโฆษณาทีม่ต่ีอทศันคตแิละการตดัสนิใจเช่าบูชาพระเครื่องของพุทธศาสนิกชนที่

นิยมพระเครื่องในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศ

หญงิ มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีคา้ขายหรอืเป็นเจา้ของกจิการ มรีายไดน้้อยกว่า

หรอืเท่ากบัหนึ่งหมืน่บาท 

 ดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้ส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระ

ทองค าเลี่ยมพระเครื่องเพราะท าให้พระเครื่องดูมบีารมแีละมคีุณค่ามากขึน้  รองลงมาคอืการให้

ความส าคญักบัการที่รา้นมพีนักงานขายทีอ่ธัยาศยัด ีบรกิารด ียิม้แยม้แจ่มใส ใส่ใจลูกคา้และให้

ความส าคัญกับเรื่องลวดลายความสวยงามของกรอบพระทองค า  และยงัสอดคล้องกับผล

การศึกษาของสญัญา พบิูลอาลกัษณ์ (2550) ศึกษาถงึพฤตกิรรมของผู้บรโิภคในอ าเภอเมอืง

แม่ฮ่องสอนต่อการซื้อทองรปูพรรณ พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสรมิทางการตลาด เรื่องพนักงาน

ขายมคีวามรูเ้กี่ยวกบัสนิคา้และเรือ่งการใหค้ าแนะน าทีด่จีากพนักงาน มคี่าเฉลีย่ความส าคญัสูง 

3 อนัดบัแรก 

ด้านวตัถุประสงค์ในการซื้อหรอืการน าไปใช้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่จะซื้อกรอบพระทองค าไปเลี่ยมพระเพื่อน าไปแขวนคอบูชาเอง ซึ่งสอดคล้องกบัผล

การศกึษาของศุลญิญา กาญจนภทัร (2551) ที่ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทองรปูพรรณ

ในเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร พบว่า ซือ้ทองรปูพรรณเป็นเครือ่งประดบัเพื่อใส่เองและยงั

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิไลพร วงศ์กาญจนา (2548) ที่ศึกษาเรื่องสาเหตุและการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นคา้ทองรปูพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีพบว่าส่วน

ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งซือ้เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งประดบั เช่นกนั 

ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลการตดัสนิใจซือ้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค า

ดว้ยตวัเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสญัญา พบิูลอาลกัษณ์ (2550) ศกึษาถงึพฤตกิรรม
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ของผูบ้รโิภคในอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนต่อการซือ้ทองรปูพรรณ พบว่าบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ทองรปูพรรณมากทีสุ่ด คอืตดัสนิใจซือ้ดว้ยตวัเอง และยงัสอดคลอ้งกบั ผลการศกึษา

ของ วิไลพร วงศ์กาญจนา (2548) ที่ศึกษาเรื่องสาเหตุและการตัดสินใจใช้บริการร้านค้า

ทองรูปพรรณ ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ีพบว่าบุคคลที่มอีิทธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้คอืตวัผูซ้ือ้เอง เช่นกนั 

ดา้นโอกาสในการซือ้ ส่วนใหญ่ซือ้กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุดเสาร-์อาทติย ์รองลงมา

คอืซือ้ช่วงไดร้บัเงนิเดอืนหรอืไดร้บัค่าจา้ง และซือ้ในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา  

ดา้นช่องทางหรอืแหล่งทีผู่้บรโิภคซือ้ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างเคยซื้อกรอบพระทองค าจาก

รา้นทองรปูพรรณขนาดใหญ่  

ด้านขัน้ตอนในการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่มกัตรวจเช็คราคาทองค าปัจจุบันของตลาด

ทองค าก่อนตดัสนิใจซื้อ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของวษิณุ โชตธินานุรกัษ์ (2556) ได้ศกึษา

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอ าเภอผักไห่ จังหวัด

พระนครศรอียุธยา ที่พบว่าลูกค้ามีการเปรยีบเทียบราคาทองก่อนซื้อ และยงัสอดคล้องกับ

การศึกษาของวิไลพร วงศ์กาญจนา (2548) ได้ศึกษาเรื่องสาเหตุและการตัดสินใจใช้บรกิาร

รา้นคา้ทองรปูพรรณ ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรพีบว่าการเปรยีบเทยีบราคา

ผูบ้รโิภคจะมกีารเปรยีบเทยีบราคาแต่ละรา้นก่อนตดัสนิใจซือ้ 

 

5.2.2 อภิปรายผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มย่อยของผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า 

จากผลการสรุปผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บรโิภคกรอบพระทองค าสามารถแบ่งกลุ่ม

ผูบ้รโิภคออกเป็น 3 กลุ่ม ซึง่พบประเดน็ทีแ่ตกต่างและน่าสนใจของผูบ้รโิภคทัง้ 3 กลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มย่อยท่ี 1 Insightful เป็นกลุ่มที่มปีระสบการณ์ในการซื้อกรอบพระทองค า ซื้อไป

เลีย่มพระเพื่อน าไปสะสมและมพีฤตกิรรมกลบัไปซื้อกรอบพระทองค ารา้นเดมิทีรู่ส้กึพงึพอใจ(มี

ร้านประจ า) ซื้อจากร้านขายกรอบพระขนาดเล็กและเคยซื้อกรอบพระทองค าจากช่องทาง

จ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ตดว้ย โดยจะสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่าย

กรอบพระทองค าที่เคยซื้อก่อนตดัสนิใจซื้อ จะค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและราคา

ผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้และส่วนใหญ่พนกังานขายและตวัผูบ้รโิภคเอง

มอีทิธพิลการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งพฤตกิรรมทีศ่กึษาพบนับว่ามคีวามสอดคล้องกนัและเป็นลกัษณะ
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พฤตกิรรมที่โดดเด่นและแตกต่างจากกลุ่ม Convenient และกลุ่ม Necessary นอกจากนี้ยงัพบ

ความแตกต่างด้านลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มคีวามแตกต่างคอื  เป็นกลุ่มที่มจี านวนผู้บรโิภค

มากเป็นอันดบัสองรองจากกลุ่มย่อยที่ 2 Convenient ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเหมอืนกนัทัง้ 3 

กลุ่ม มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและมอีาชพีเป็นเจา้ของกจิการ มรีายได ้30,001-40,000บาท 

ส่วนใหญ่ราคากรอบพระที่ซื้อมีราคา 4,001-5,000บาทต่อชิ้นซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัอกี 2 กลุ่ม และเปอรเ์ซน็ตท์องทีซ่ือ้คอื 75 % อกีดว้ย  

กลุ่มย่อยท่ี 2 Convenient  เป็นกลุ่มทีไ่มค่่อยพถิพีถินัในการเลอืกซือ้กรอบพระทองค า 

ใหค้วามส าคญักบัดา้นคุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบ,ดา้นวตัถุประสงคใ์นการซือ้หรอืการน าไปใช้, 

บุคคลที่มอีทิธพิลการตดัสนิใจซื้อกรอบพระทองค าและให้ความสนใจในการหาขอ้มูลก่อนการ

ตดัสนิใจซือ้น้อยทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่รวมของกลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมเมือ่เทยีบกบักลุ่มย่อยอกี 2 

กลุ่ม และจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาและซือ้ที่มาจ าหน่ายในงาน

ประกวดพระเครื่องมากที่สุด ส่วนดา้นลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มคีวามแตกต่างกบัอกี 2 กลุ่ม

คอืเรื่องระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป มี

รายได้ 10,001-20,000บาท โดยราคากรอบพระส่วนใหญ่ที่ซื้อมรีาคา 3,001-4,000บาทต่อชิ้น 

เปอร์เซ็นต์ทองที่ซื้อคือ 90 % และมีจ านวนผู้บริโภคในกลุ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม 

Insightfulและกลุ่ม Necessary 

กลุ่มย่อยท่ี 3 Necessary เป็นผูบ้รโิภคทีซ่ื้อตามความจ าเป็น ชอบความคุ้มค่า ลกัษณะ

เด่นของพฤตกิรรมกลุ่มนี้ที่พบความแตกต่างจากอกี 2 กลุ่มคอืจะให้ความส าคญักบัการมป้ีาย

แสดงราคาที่ชดัเจนและการมใีบรบัประกนัคุณภาพทองค า มีจะซื้อกรอบพระทองค าเพื่อน าไป

เลี่ยมพระเพราะกรอบพระเดมิที่ช ารุด เสยีหาย บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อคอืคนใน

ครอบครวั เช่น พ่อแม่ พี่น้อง คนรกั และจะซื้อในช่วงที่มกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาและซื้อใน

โอกาสพเิศษ เคยซือ้กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั จะคน้หาขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค าและ

ราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครือ่งต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้ ส่วนดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์

ทีม่คีวามแตกต่างกบัอกี 2 กลุ่มคอืเรือ่ง การศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส.มอีาชพีเจา้ของกจิการ 

มรีายได้ มากกว่า 40,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อกรอบพระเวลา12-16 น. ราคากรอบพระส่วนใหญ่

ราคา 3,001- 4,000 บาทต่อชิน้ เปอรเ์ซน็ต์ทองทีซ่ือ้คอื 90%  และเป็นกลุ่มที่มจี านวนผูบ้รโิภค

น้อยทีสุ่ด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

          5.3.1ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี  

จากผลการศึกษาที่ได้ท าให้ผู้วจิยัทราบถึงลกัษณะพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้มากขึน้และยงัน าลกัษณะพฤตกิรรมนัน้มาแบ่งกลุ่มตามพฤตกิรรมเฉพาะที่กลุ่มลูกค้าแต่ละ

กลุ่มมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั ช่วยท าให้ผูว้จิยัง่ายแก่การน าขอ้มลูไปใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและ

ก าหนดกลยุทธท์างการตลาดใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละส่วนไดง้่ายขึน้เพื่อน าไปสู่การ

เพิม่ยอดขายของธุรกจิต่อไป  

จากผลการศกึษาลกัษณะพฤตกิรรมและไดแ้บ่งกลุ่มผูบ้รโิภคทองรปูพรรณ ประเภทกรอบ

พระทองค า สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและกลยุทธ์อื่นๆ

เพื่อให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แบ่งได้ได้อย่างตรงความต้องการและลักษณะ

พฤตกิรรมของลกูคา้ ไดด้งันี้ 

ตารางท่ี 5.1 สรปุลกัษณะพฤตกิรรมทีค่น้พบในแต่ละกลุ่มยอ่ยกบัการน าไปประยกุตใ์ช ้

กลุ่ม 1 Insightful  (คนในวงการ ผูม้ีประสบการณ์ในการซ้ือ) 

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีค้นพบ กลยทุธท์างการตลาดท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ช้ 

1.เป็นกลุ่มลูกคา้ที่ค่อนขา้งมปีระสบการณ์ใน

การซื้อกรอบพระทองค าพอสมควร มกัเป็น

ลูกค้าที่อยู่ในแวดวงพระเครื่อง รกัและชื่น

ชอบในการสะสมบูชาพระเครื่องต่างๆ มี

พฤติกรรมซื้อไปเลี่ยมพระเพื่ อสะสมและ

มกัจะกลบัไปซื้อกรอบพระทองค าร้านเดมิที่

รูส้กึพงึพอใจ 

1. จดัท าระบบสมาชกิรา้นและเน้นกลยทุธ์

การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer 

Relationship Management : CRM) เน้นกล

ยทุธก์ารใหบ้รกิารและการใหข้อ้มลูเกีย่วกบั

กรอบพระทองค าทีด่ ี

2.ช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีสุ่ดคอื 

เวลา16.01-18.00 น. มกัมพีฤติกรรมการซื้อ

กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์

2.กลยุทธด์้านส่งเสรมิทางการตลาด โดยเน้น

จดัโปรโมชัน่ทางการตลาดช่วงเวลา 16.01-

18.00 น.ในวันเสาร์-อาทิตย์ การจดัเตรยีม

อตัราก าลงัพนกังานและสนิคา้ใหเ้พยีงพอ 
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ตารางท่ี 5.1 สรปุลกัษณะพฤตกิรรมทีค่น้พบในแต่ละกลุ่มยอ่ยกบัการน าไปประยกุตใ์ช้ (ต่อ) 

กลุ่ม 1 Insightful (คนในวงการ ผูม้ีประสบการณ์ในการซ้ือ)  

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีค้นพบ กลยทุธท์างการตลาดท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ช้ 

3. บุคคลที่มอีิทธพิลการตัดสนิใจซื้อกรอบ

พระทองค าคอืพนกังานขายชกัชวน 

3. กลยุทธ์ด้านการบรกิารเน้นการฝึกอบรม

พนักงานให้มีใจรกับรกิาร ยิ้มแย้มแจ่มใส มี

ความรู้ความช านาญในตัวสินค้ากรอบพระ

ทองค าประเภทต่างๆเพื่อสามารถใหค้ าแนะน า

ลกูคา้ได ้

 

4. ซื้อจากรา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ และ

เคยซื้ อกรอบพระทองค าจากช่องทาง

จ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

 

4. กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่อ

เพิม่ยอดขายให้มากขึน้ เช่นช่องทางจ าหน่าย

ทางอนิเตอรเ์น็ต 

5. สอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบักรอบพระทองค า

จากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าที่เคยซื้อ

ก่อนตัดสินใจซื้อ จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

กรอบพระทองค าและราคาผ่านเวบ็ไซต์และ

ช่องทางออนไลน์ก่อนตดัสนิใจซือ้ 

 

5. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วย การ

โฆษณา การประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆ 

เช่นผ่านพนักงานที่ร้าน ผ่านเว็บไซต์และ

ช่องทางออนไลน์ 
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ตารางท่ี 5.1 สรปุลกัษณะพฤตกิรรมทีค่น้พบในแต่ละกลุ่มยอ่ยกบัการน าไปประยกุตใ์ช ้(ต่อ) 

กลุ่มย่อยท่ี 2 Convenient (กลุ่มท่ีไม่ค่อยพิถีพิถนัในการเลือกซ้ือกรอบพระทองค า) 

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีค้นพบ กลยทุธท์างการตลาดท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ช้ 

1. กลุ่มนี้ให้ความส าคญักับด้านคุณสมบัติ

หรอืองค์ประกอบที่ท าให้ตัดสินใจซื้อ,ด้าน

วัตถุประสงค์ในการซื้อหรือการน าไปใช้ , 

ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

กรอบพระทองค าและให้ความสนใจในการ

หาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้ มคี่าเฉลีย่ของ

กลุ่มต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวมทุกขอ้ 

1. เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ค่อยให้ความส าคญักับ

ด้านต่างๆที่กล่าวมาขา้งต้น ดงันัน้จงึควรเน้น

ด้านการรับรู้และจดจ าตราสินค้าและสร้าง

ความภกัดใีนตราสนิค้า โดยเน้นการน าเสนอ

ดา้นคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ ี

การตกแต่งรา้นจ าหน่ายกรอบพระใหม้จีุดเด่น

และสวยงามทีส่ามารถดงึดดูลกูคา้ใหส้นใจรา้น 

 

2. กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทีม่จี านวนกลุ่มตวัอย่าง

มากทีสุ่ดโดยช่วงเวลาทีซ่ือ้กรอบพระทองค า

บ่อยที่สุด 16.01-18.00 น. จะซื้อกรอบพระ

ทองค าในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

2. เน้นจดัโปรโมชัน่ทางการตลาดช่วงเวลา 

16.01-18.00 น .ใน วัน เส าร์ -อ าทิ ต ย์  ก าร

จดัเตรยีมอตัราก าลงัพนกังานขายและสนิคา้ให้

เพยีงพอ 

 

3. ซื้อกรอบพระทองค าที่มาจ าหน่ายในงาน

ประกวดพระเครือ่ง 

3. เพิ่มช่องทางจดัจ าหน่าย เช่นการออกบูธ

จ าหน่ายกรอบพระในงานประกวดพระเครื่อง 

เพื่อเพิม่ยอดขาย 
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ตารางท่ี 5.1 สรปุลกัษณะพฤตกิรรมทีค่น้พบในแต่ละกลุ่มยอ่ยกบัการน าไปประยกุตใ์ช ้(ต่อ) 

กลุ่มย่อยท่ี 3 Necessary (กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีซ้ือตามความจ าเป็น ชอบความคุ้มค่า)  

ลกัษณะพฤติกรรมท่ีค้นพบ กลยทุธท์างการตลาดท่ีสามารถน ามา
ประยกุตใ์ช้ 

1.ให้ความส าคญักบัการมป้ีายแสดงราคาที่
ชัดเจน จะซื้อกรอบพระทองค าเพื่อน าไป
เลี่ ย มพ ระเพ ราะกรอบพ ระเดิม ช ารุด 
เสยีหาย 

1. จัดท าป้ายระบุราคาสินค้าให้ชัดเจนและ
แนะน ากรอบพระทองค าที่เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการและลกูคา้ 
 

2.บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรอบ
พระทองค าคอืคนในครอบครวั เช่น พ่อแม ่
พีน้่อง คนรกัแนะน า 

2. กลยุท ธ์ก ารโฆษณ าและการส่ ง เสริม
การตลาดโดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 

3.ซื้อกรอบพระทองค าจากคนรู้จกั จะซื้อ
กรอบพระทองค าในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่
ลดราคา จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบักรอบพระ
ทองค าและราคาในโฆษณาหรอืนิตยสาร
พระเครือ่งต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้ 

3. กลยุทธด์้านการส่งเสรมิทางการตลาด โดย
มกีารลงโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตราสนิค้าและ
ผลติภณัฑ์เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นตราสนิค้า และ
จดัโปรโมชัน่ต่างๆทางช่องทางนิตยสารพระ
เครือ่งต่างๆ และสื่อออนไลน์ต่างๆ 
 

 

ข้อเสนอส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

  1. ศกึษาเพิม่เตมิใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่นแต่ละภมูภิาคของประเทศไทย เพื่อจะไดข้อ้มลูที่
หลากหลายกลุ่มตวัอยา่งและเหน็ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มตวัอยา่งชดัเจนยิง่ขึน้ 

    2. ศกึษาเพิม่เตมิในกลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อกรอบพระทองค าในสถานที่อื่นนอกเหนือจาก
ตลาดพระเครือ่ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้  

    3. ศกึษาเพิม่เตมิในกลุ่มผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ทองรปูพรรณ ประเภทอื่นๆนอกเหนือกรอบพระ
ทองค า เช่น สรอ้ยคอทองค า ก าไรขอ้มอื แหวนทองค าเป็นตน้ 

   4. ศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัความพงึพอในสนิคา้ประเภททองรปูพรรณประเภทกรอบ
พระทองค าของกลุ่มผูบ้รโิภคต่อไป
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ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบง่กลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า 

Agglomeration Schedule  
จ านวน 

Clusters 
 

 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ในการ
ยุบรวมในล าดบั

ถดัไป 
 

 

 

 
% 

Differe

nt 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 

Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

1 52 54 .871 0 0 2 199 2.644 303% 

2 52 55 3.515 1 0 148 198 5.331 152% 

3 89 91 8.846 0 0 55 197 5.855 66% 

4 56 90 14.701 0 0 70 196 6.141 42% 

5 76 81 20.842 0 0 57 195 6.150 30% 

6 48 58 26.992 0 0 72 194 6.440 24% 

7 71 74 33.431 0 0 31 193 6.464 19% 

8 2 30 39.895 0 0 170 192 6.587 17% 

9 60 83 46.483 0 0 53 191 7.266 16% 

10 41 47 53.748 0 0 74 190 7.447 14% 

11 8 13 61.195 0 0 14 189 7.879 13% 

12 16 188 69.074 0 0 28 188 7.935 11% 

13 57 85 77.009 0 0 37 187 7.965 10% 

14 8 9 84.975 11 0 111 186 8.061 9% 

15 43 64 93.035 0 0 42 185 8.430 9% 

16 4 28 101.465 0 0 75 184 8.533 8% 

17 40 46 109.998 0 0 87 183 8.572 8% 

18 119 192 118.570 0 0 84 182 8.636 7% 

19 67 80 127.206 0 0 45 181 9.369 7% 

20 66 68 136.575 0 0 42 180 9.435 7% 

21 24 191 146.010 0 0 28 179 9.721 7% 

22 6 7 155.731 0 0 32 178 9.755 6% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule  

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมใน
ล าดับถัดไป 

 
% 

Different 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears Next 
Stage 

Cluster 
1 

Cluster 
2 Cluster 1 Cluster 2 

23 70 95 165.486 0 0 86 177 9.867 6% 

24 177 189 175.353 0 0 40 176 9.932 6% 

25 107 108 185.286 0 0 124 175 10.048 5% 

26 3 29 195.334 0 0 94 174 10.074 5% 

27 35 141 205.408 0 0 80 173 10.107 5% 

28 16 24 215.515 12 21 129 172 10.155 5% 

29 22 176 225.671 0 0 67 171 10.312 5% 

30 53 59 235.983 0 0 50 170 10.492 4% 

31 69 71 246.474 0 7 115 169 10.499 4% 

32 5 6 256.973 0 22 111 168 10.535 4% 

33 45 94 267.508 0 0 82 167 10.630 4% 

34 72 77 278.138 0 0 122 166 10.632 4% 

35 112 163 288.770 0 0 101 165 10.672 4% 

36 161 183 299.442 0 0 137 164 10.805 4% 

37 57 86 310.247 13 0 148 163 10.807 3% 

38 17 20 321.054 0 0 62 162 10.840 3% 

39 99 100 331.895 0 0 106 161 10.847 3% 

40 102 177 342.742 0 24 146 160 10.921 3% 

41 198 199 353.663 0 0 143 159 11.095 3% 

42 43 66 364.758 15 20 77 158 11.203 3% 

43 18 180 375.961 0 0 133 157 11.211 3% 

44 156 157 387.171 0 0 83 156 11.327 3% 

45 67 121 398.499 19 0 79 155 11.471 3% 

46 152 164 409.970 0 0 96 154 11.537 3% 

47 73 88 421.506 0 0 118 153 11.573 3% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule จ านวน 

Cluste

r 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมในล าดับ

ถัดไป 

% 
 

Different 
Stage 

Cluster 

Combined 
Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

48 142 143 433.079 0 0 117 152 11.704 3% 

49 38 187 444.783 0 0 116 151 11.709 3% 

50 53 84 456.493 30 0 131 150 11.782 3% 

51 160 193 468.275 0 0 116 149 11.783 3% 

52 123 140 480.057 0 0 139 148 11.940 2% 

53 60 92 491.997 9 0 87 147 12.214 2% 

54 1 178 504.211 0 0 97 146 12.319 2% 

55 63 89 516.529 0 3 122 145 12.347 2% 

56 65 103 528.876 0 0 119 144 12.456 2% 

57 76 82 541.332 5 0 119 143 12.870 2% 

58 106 174 554.203 0 0 120 142 12.882 2% 

59 23 25 567.085 0 0 108 141 12.933 2% 

60 135 136 580.018 0 0 155 140 13.067 2% 

61 122 147 593.085 0 0 95 139 13.102 2% 

62 17 158 606.188 38 0 102 138 13.169 2% 

63 196 200 619.357 0 0 88 137 13.235 2% 

64 125 173 632.591 0 0 127 136 13.373 2% 

65 118 154 645.964 0 0 130 135 13.484 2% 

66 172 181 659.448 0 0 125 134 13.591 2% 

67 22 153 673.038 29 0 133 133 13.888 2% 

68 146 167 686.926 0 0 121 132 13.979 2% 

69 19 128 700.906 0 0 91 131 14.000 2% 

70 56 93 714.906 4 0 93 130 14.099 2% 

71 114 115 729.005 0 0 142 129 14.166 2% 

72 44 48 743.171 0 6 131 128 14.233 2% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule  

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมในล าดับ

ถัดไป 

%  
Different 

Stage 

Cluster 

Combined 
Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

73 109 113 757.405 0 0 114 127 14.328 2% 

74 41 78 771.733 10 0 134 126 14.334 2% 

75 4 111 786.066 16 0 109 125 14.397 2% 

76 37 162 800.463 0 0 97 124 14.516 2% 

77 43 61 814.979 42 0 115 123 14.574 2% 

78 98 150 829.553 0 0 145 122 14.775 2% 

79 67 79 844.328 45 0 179 121 14.973 2% 

80 35 195 859.301 27 0 99 120 14.983 2% 

81 105 170 874.284 0 0 120 119 15.002 2% 

82 45 62 889.286 33 0 134 118 15.419 2% 

83 32 156 904.705 0 44 149 117 15.519 2% 

84 119 182 920.223 18 0 125 116 15.565 2% 

85 49 50 935.788 0 0 180 115 15.675 2% 

86 70 75 951.463 23 0 118 114 15.764 2% 

87 40 60 967.227 17 53 140 113 15.802 2% 

88 120 196 983.030 0 63 128 112 15.990 2% 

89 130 165 999.020 0 0 137 111 16.035 2% 

90 31 185 1015.054 0 0 154 110 16.156 2% 

91 19 127 1031.211 69 0 175 109 16.224 2% 

92 139 186 1047.434 0 0 98 108 16.466 2% 

93 51 56 1063.900 0 70 107 107 16.608 2% 

94 3 27 1080.508 26 0 105 106 16.781 2% 

95 122 148 1097.289 61 0 117 105 16.848 2% 

96 116 152 1114.137 0 46 158 104 16.975 2% 

97 1 37 1131.112 54 76 136 103 16.989 2% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule  

จ านวน 
Cluster 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมในล าดับ

ถัดไป 

 
%  

Different 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

98 139 184 1148.101 92 0 143 102 17.041 1% 

99 35 175 1165.141 80 0 129 101 17.076 1% 

100 190 197 1182.218 0 0 132 100 17.160 1% 

101 15 112 1199.378 0 35 124 99 17.874 1% 

102 17 159 1217.251 62 0 146 98 18.075 1% 

103 124 149 1235.327 0 0 151 97 18.352 1% 

104 132 138 1253.678 0 0 130 96 18.504 1% 

105 3 131 1272.183 94 0 142 95 18.826 1% 

106 99 151 1291.009 39 0 149 94 18.960 1% 

107 51 87 1309.969 93 0 144 93 19.024 1% 

108 14 23 1328.993 0 59 171 92 19.187 1% 

109 4 155 1348.181 75 0 141 91 19.300 1% 

110 110 145 1367.480 0 0 159 90 19.408 1% 

111 5 8 1386.888 32 14 138 89 19.635 1% 

112 129 137 1406.523 0 0 152 88 19.982 1% 

113 97 169 1426.505 0 0 155 87 20.501 1% 

114 109 117 1447.006 73 0 165 86 20.593 1% 

115 43 69 1467.599 77 31 179 85 20.731 1% 

116 38 160 1488.330 49 51 141 84 20.892 1% 

117 122 142 1509.223 95 48 159 83 21.057 1% 

118 70 73 1530.280 86 47 144 82 21.105 1% 

119 65 76 1551.385 56 57 178 81 21.118 1% 

120 105 106 1572.502 81 58 167 80 21.143 1% 

121 146 166 1593.646 68 0 167 79 21.216 1% 

122 63 72 1614.862 55 34 147 78 21.221 1% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule จ านวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ 
Coefficient 

ในการยุบรวมใน
ล าดับถัดไป 

 
%  

Different 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 

Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

123 11 12 1636.083 0 0 150 77 21.444 1% 

124 15 107 1657.527 101 25 139 76 21.490 1% 

125 119 172 1679.017 84 66 145 75 22.211 1% 

126 101 144 1701.228 0 0 172 74 22.427 1% 

127 104 125 1723.655 0 64 151 73 22.853 1% 

128 120 194 1746.508 88 0 163 72 23.128 1% 

129 16 35 1769.637 28 99 153 71 23.199 1% 

130 118 132 1792.836 65 104 164 70 23.256 1% 

131 44 53 1816.092 72 50 140 69 23.555 1% 

132 179 190 1839.648 0 100 150 68 23.565 1% 

133 18 22 1863.212 43 67 169 67 23.986 1% 

134 41 45 1887.199 74 82 162 66 24.062 1% 

135 36 39 1911.261 0 0 161 65 25.510 1% 

136 1 171 1936.771 97 0 176 64 25.846 1% 

137 130 161 1962.616 89 36 168 63 26.868 1% 

138 5 26 1989.484 111 0 175 62 27.185 1% 

139 15 123 2016.670 124 52 176 61 27.711 1% 

140 40 44 2044.380 87 131 174 60 28.134 1% 

141 4 38 2072.515 109 116 154 59 28.326 1% 

142 3 114 2100.841 105 71 166 58 28.340 1% 

143 139 198 2129.180 98 41 153 57 29.409 1% 

144 51 70 2158.590 107 118 160 56 29.684 1% 

145 98 119 2188.274 78 125 173 55 29.879 1% 

146 17 102 2218.154 102 40 164 54 30.619 1% 

147 42 63 2248.772 0 122 162 53 30.751 1% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule จ านวน 

Cluster 
ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมในล าดับ

ถัดไป 

 
% Different 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

148 52 57 2279.524 2 37 160 52 31.088 1% 

149 32 99 2310.612 83 106 181 51 31.207 1% 

150 11 179 2341.819 123 132 163 50 31.587 1% 

151 104 124 2373.406 127 103 172 49 31.657 1% 

152 129 168 2405.063 112 0 157 48 31.834 1% 

153 16 139 2436.897 129 143 158 47 34.275 1% 

154 4 31 2471.172 141 90 165 46 34.316 1% 

155 97 135 2505.489 113 60 185 45 34.767 1% 

156 10 126 2540.256 0 0 177 44 35.852 1% 

157 129 133 2576.108 152 0 177 43 36.470 1% 

158 16 116 2612.578 153 96 169 42 37.478 1% 

159 110 122 2650.057 110 117 194 41 39.306 1% 

160 51 52 2689.363 144 148 174 40 39.431 1% 

161 36 134 2728.794 135 0 168 39 39.710 1% 

162 41 42 2768.504 134 147 178 38 40.496 1% 

163 11 120 2808.999 150 128 184 37 40.998 1% 

164 17 118 2849.997 146 130 195 36 41.042 1% 

165 4 109 2891.039 154 114 192 35 41.950 1% 

166 3 21 2932.989 142 0 170 34 42.655 1% 

167 105 146 2975.644 120 121 182 33 42.821 1% 

168 36 130 3018.465 161 137 181 32 43.651 1% 

169 16 18 3062.116 158 133 186 31 44.689 1% 

170 2 3 3106.804 8 166 187 30 44.693 1% 

171 14 96 3151.497 108 0 183 29 45.912 1% 

172 101 104 3197.409 126 151 188 28 48.470 2% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule จ านวน 

Cluster 
ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมในล าดับ

ถัดไป 

 
% 

Different 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 

Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluste

r 1 
Cluste

r 2 

173 34 98 3245.879 0 145 184 27 49.465 2% 

174 40 51 3295.345 140 160 191 26 49.922 2% 

175 5 19 3345.267 138 91 183 25 50.346 2% 

176 1 15 3395.613 136 139 186 24 50.839 1% 

177 10 129 3446.451 156 157 190 23 51.922 2% 

178 41 65 3498.373 162 119 189 22 56.423 2% 

179 43 67 3554.797 115 79 182 21 56.579 2% 

180 33 49 3611.376 0 85 189 20 61.193 2% 

181 32 36 3672.569 149 168 185 19 64.015 2% 

182 43 105 3736.584 179 167 191 18 67.499 2% 

183 5 14 3804.083 175 171 187 17 72.068 2% 

184 11 34 3876.151 163 173 192 16 80.560 2% 

185 32 97 3956.711 181 155 188 15 81.336 2% 

186 1 16 4038.047 176 169 193 14 83.321 2% 

187 2 5 4121.367 170 183 190 13 87.971 2% 

188 32 101 4209.338 185 172 195 12 91.027 2% 

189 33 41 4300.365 180 178 196 11 94.229 2% 

190 2 10 4394.594 187 177 198 10 96.115 2% 

191 40 43 4490.709 174 182 194 9 129.383 3% 

192 4 11 4620.092 165 184 193 8 149.138 3% 

193 1 4 4769.229 186 192 197 7 172.596 4% 

194 40 110 4941.825 191 159 196 6 187.350 4% 

195 17 32 5129.175 164 188 197 5 267.211 5% 

196 33 40 5396.385 189 194 198 4 461.849 9% 

197 1 17 5858.234 193 195 199 3 557.139 10% 
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ตารางแสดงการยบุรวมของข้อมลูเพ่ือแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคกรอบพระทองค า(ต่อ) 
Agglomeration Schedule จ านวน 

Cluster 

ความแตกต่างของ 
Coefficient ใน
การยุบรวมใน
ล าดับถัดไป 

 
% Different 

Stage 

Cluster 

Combined 

Coefficients 

Stage Cluster 

First Appears 
Next 

Stage 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

1 
Cluster 

2 

198 2 33 6415.374 190 196 199 2 748.626 12% 

199 1 2 7164.000 197 198 0 1   

 
 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

ตาราง  แสดงลักษณะข้อมูล (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรับ

แบ่งกลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

 โดยค่าเฉลีย่ (Means) มกีารแปลงค่าแลว้เพื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ส่วนใหญ่ของกลุ่ม
เพื่อท าให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มมรีะดับการตอบค าถามอยู่ในระดบัสูงหรอืต ่าหรอื
เท่ากบัค่าเฉลีย่ส่วนใหญ่ 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

1. กรอบพระทองค ามีความ
สวยงามกว่ากรอบพระท่ีท า
ด้วยวสัดอุย่างอ่ืน 

 
1 

77 .1698785 .85822893 .09780426 

2 
86 -.1783459 1.22235093 .13180949 

3 37 .0610028 .55086774 .09056210 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

2.ท่านให้ความส าคญัเรือ่ง
ความสวยงามของกรอบพระ
ทองค าเป็นอนัดบัแรก 

1 77 .4069620 .83989033 .09571439 

2 86 -.3572977 1.08061988 .11652624 

3 37 -.0164451 .78861805 .12964801 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

3.ท่านให้ความส าคญัเรือ่ง
ราคาของกรอบพระทองค า
เป็นอนัดบัแรก 

1 77 -.1427012 1.13027452 .12880674 

2 86 .0372078 .93727929 .10106943 

3 37 .2104897 .81496769 .13397986 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

 4.รา้นท่ีมีใบรบัประกนั
คณุภาพทองค ามีส่วนท าให้
ท่านตดัสินใจซ้ือรา้นนัน้มาก
ย่ิงขึน้ 

1 77 -.0976917 1.02117102 .11637324 

2 86 -.1619521 .89854960 .09689310 

3 
37 .5797335 .99573811 .16369834 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

5.รา้นขายกรอบพระทองค า
ตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด 

1 77 .3800168 .92585995 .10551153 

2 
86 -.4661891 .96558615 .10412183 

3 
37 .2927289 .77496099 .12740280 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

6.การมีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน
เป็นส่ิงท่ีท าให้ท่านตดัสินใจซ้ือ
รา้นนัน้มากย่ิงขึน้ 

1 
77 .2463073 .73120769 .08332885 

2 

86 -.4798936 1.06073231 .11438171 

3 
37 .6028427 .83005963 .13646096 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

7.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าเพราะ
ท าให้พระเครือ่งดมีูบารมีและมี
คณุค่ามากขึน้ 

1 77 .3341019 .85215012 .09711152 

2 
86 -.2493670 1.01913134 .10989576 

3 
37 -.1156834 1.06836310 .17563781 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

8.พนักงานขายมีอธัยาศยัดี 
บริการดี ย้ิมแย้มแจ่มใส ใส่ใจ
ลูกค้า 

1 
77 .3919108 .98371391 .11210460 

2 
86 -.3727603 .89352622 .09635141 

3 37 .0508177 .96781886 .15910844 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

9.ท่านให้ความส าคญัเรือ่งความมี
ช่ือเสียงและน่าเช่ือของรา้น 

1 
77 .4165323 .92863212 .10582745 

2 86 -.3317843 1.04004549 .11215099 

 
3 37 -.0956632 .71398323 .11737812 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

10.ท่านกลบัไปซ้ือกรอบพระ
ทองค าซ า้รา้นเดิมท่ีท่านรูสึ้กพึง
พอใจในผลิตภณัฑ ์

1 77 .6769736 .58584515 .06676325 

2 
86 -.6679397 .98481767 .10619562 

3 
37 .1436714 .66784163 .10979249 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive)แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

11.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียม

พระเพื่อน าไปสะสม 

1 77 .5835476 .97647845 .11128005 

2 

86 -.5808444 .67338258 .07261271 

3 
37 .1356609 .94390139 .15517643 

Total 
200 .0000000 

1.0000000
0 

.07071068 

12.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียม

พระเพื่อน าไปเป็นของขวญั 

1 77 .0008433 .78637746 .08961603 

2 
86 -.4463231 .71595680 .07720361 

3 
37 1.0356446 

1.1973994
2 

.19685125 

Total 
200 .0000000 

1.0000000
0 

.07071068 

13. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียม

พระเพื่อน าไปแขวนคอบูชา 

1 77 .4167720 .91652442 .10444765 

2 
86 -.3843200 .95022606 .10246551 

3 37 .0259479 .94732961 .15574003 

Total 
200 .0000000 

1.0000000
0 

.07071068 

14. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าไปเล่ียม

พระเพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

1 
77 .2007102 

1.1591029

4 
.13209204 

2 86 -.1189601 .87732401 .09460428 

3 
37 -.1411924 .85653824 .14081402 

Total 
200 .0000000 

1.0000000
0 

.07071068 

15. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าเพื่อ

ต้องการเปล่ียนรปูแบบประเภท

ลวดลายใหม่แทนกรอบเดิม 

1 77 -.3098763 .74798443 .08524074 

2 
86 -.2050925 .85795670 .09251585 

3 
37 1.1215791 

1.0049442
1 

.16521181 

Total 
200 .0000000 

1.0000000
0 

.07071068 
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ตารางแสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question 

 N Means 
Std. 

Deviation Std. Error 

16.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าเพราะ

กรอบพระเดิมช ารดุ เสียหาย 

1 77 -.4703057 .53912547 .06143905 

2 

86 -.1945358 .68096443 .07343028 

3 
37 1.4309085 1.07304155 .17640694 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

17.ท่านตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค า

ด้วยตวัเอง 

1 77 .4194475 .83612943 .09528579 

2 
86 -.6104476 .83557730 .09010262 

3 
37 .5459738 .91130944 .14981835 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

 18.ท่านตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค า

เพราะเพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

1 77 .3275032 .86322842 .09837401 

2 
86 -.4747527 .90762939 .09787219 

3 37 .4219186 1.02897378 .16916225 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

19.ท่านตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค า

เพราะพนักงานขายชกัชวนและ

แนะน า 

1 77 .5223866 .71206194 .08114699 

2 86 -.6058364 .90557826 .09765102 

3 
37 .3210314 .97707843 .16063070 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

20.ท่านตดัสินใจซ้ือกรอบพระทองค า

เพราะคนในครอบครวัเช่น พ่อแม่ พ่ี

น้อง คนรกัแนะน า 

1 77 -.1874970 1.04122006 .11865804 

2 
86 -.1973420 .79132684 .08533097 

3 
37 .8488831 .92286034 .15171731 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

21.ท่านจะซ้ือกรอบพระทองค าในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม,่ตรษุจีน
หรอืสงกรานต ์เป็นต้น 

1 77 .1988246 .90881063 .10356858 

2 

86 -.5382105 .76706000 .08271421 

3 
37 .8372057 .94761472 .15578690 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

22.ท่านจะซ้ือกรอบพระทองค าในช่วง
ท่ีมีการจดัโปรโมชัน่ลดราคา 

1 77 -.6334214 .72741252 .08289635 

2 
86 .1876054 .97355646 .10498129 

3 
37 .8821454 .65634732 .10790283 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

23.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าในช่วง
พกัหรอืเลิกงานในวนัท างานปกติ 

1 77 .1693320 .94318581 .10748600 

2 
86 -.3986183 .83257900 .08977930 

3 37 .5741245 1.11056323 .18257547 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

24. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าในช่วง
วนัหยุดเสาร-์อาทิตย ์

1 77 .4929244 .68702587 .07829386 

2 86 -.6183874 .88899327 .09586261 

3 
37 .4115172 1.02861666 .16910354 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

25.ท่านซ้ือกรอบพระทองค าในโอกาส
พิเศษเช่น วนัครบรอบวนัเกิดเป็นต้น 

1 77 -.2880639 .91147896 .10387267 

2 
86 -.1236204 .94984110 .10242400 

3 
37 .8868183 .78829136 .12959430 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

26. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าช่วงได้รบั

เงินเดือนหรอืได้รบัค่าจ้าง 

1 77 -.2747924 1.15756217 .13191645 

2 

86 -.0087153 .77036785 .08307090 

3 
37 .5921225 .88074648 .14479383 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

27. ท่านเคยซ้ือกรอบพระทองค าจาก

ช่องทางจ าหน่ายทางอินเตอรเ์น็ต 

1 77 .4392500 1.08160593 .12326044 

2 
86 -.4713924 .66945744 .07218945 

3 
37 .1815540 1.01117241 .16623572 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

28. ท่านเคยซ้ือกรอบพระทองค าจาก

รา้นทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 

1 77 -.0898005 .82153231 .09362230 

2 
86 .1563817 1.21576923 .13109977 

3 37 -.1765997 .71083580 .11686069 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

29. ท่านเคยซ้ือกรอบพระทองค าจาก

รา้นขายกรอบพระขนาดเลก็ 

1 77 .5048931 .75085184 .08556751 

2 86 -.5620732 .95710801 .10320761 

3 
37 .2557168 .89861554 .14773149 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

30. ท่านเคยซ้ือกรอบพระทองค าจาก

คนรูจ้กั 

1 77 -.5217668 .67529458 .07695696 

2 
86 -.0834472 .80859777 .08719334 

3 
37 

1.279797
5 

.85964601 .14132493 

Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive)แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 

Std. 

Deviation Std. Error 

31. ท่านซ้ือกรอบพระทองค าท่ีมา

จ าหน่ายในงานประกวดพระเครือ่ง 

1 77 -.3896130 .66769612 .07609103 

 
2 86 .2201162 1.17087477 .12625867 

 
3 37 .2991949 .90400116 .14861687 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

32.ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกบั

กรอบพระทองค าและราคาผา่น

เวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ 

1 77 .6678782 .85069813 .09694605 

2 
86 -.5848553 .76594922 .08259443 

3 
37 -.0305152 .91794086 .15090855 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

33.ท่านจะค้นหาข้อมูลเก่ียวกบั

กรอบพระทองค าและราคาใน

โฆษณาหรอืนิตยสารพระเครือ่ง

ต่างๆ 

1 77 .1561337 1.20951157 .13783664 

2 
86 -.3822095 .71714781 .07733204 

3 37 .5634520 .70544743 .11597484 

 
Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

34. ท่านจะสอบถามข้อมูลเก่ียวกบั

กรอบพระทองค าจากเพื่อนหรอืคน

รูจ้กั 

1 77 .5165199 1.02878753 .11724122 

2 86 -.5338732 .79289201 .08549974 

 
3 37 .1659746 .72743123 .11958896 

 
Total 200 .0000000 1.00000000 .07071068 

 35. ท่านสอบถามข้อมูลเก่ียวกบั

กรอบพระทองค าจากรา้นจ าหน่าย

กรอบพระทองค าท่ีท่านเคยซ้ือ 

1 77 .8931167 .65250227 .07435954 

 
2 86 -.6991804 .72455616 .07813090 

 
3 37 -.2335263 .67782521 .11143378 

 
Total 

200 0.000000 1.00000000 .07071068 
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ตาราง แสดงบรรยายลกัษณะข้อมลู (Descriptive) แต่ละข้อค าถามท่ีใช้ส าหรบัแบ่ง 
กลุ่มย่อย จ านวน Case ของแต่ละกลุ่มย่อย ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ต่อ) 

Question N Means 
Std. 

Deviation Std. Error 

36. ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค า

ปัจจบุนัของตลาดทองค าก่อน

ตดัสินใจซ้ือ 

1 77 .3918738 .60197240 .06860112 

2 
86 -.2087784 1.17395208 .12659051 

3 
37 -.3302523 .98188238 .16142047 

Total 
200 .0000000 1.00000000 .07071068 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

ตาราง วิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร 
ANOVA 

  

Sum of 
Square

s df 
Mean 

Square F Sig. 

กรอบพระทองค ามคีวาม
สวยงามกว่ากรอบพระทีท่ า
ดว้ยวสัดุอยา่งอื่น 

Between 
Groups 5.095 2 2.548 2.588 .078 

Within 
Groups 193.905 197 .984     

Total 

199.000 199       

ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความ
สวยงามของกรอบพระทองค า
เป็นอนัดบัแรก 

Between 
Groups 23.741 2 11.871 13.343 .000 

Within 
Groups 175.259 197 .890     

Total 199.000 199       

ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งราคา
ของกรอบพระทองค าเป็น
อนัดบัแรก 

Between 
Groups 3.326 2 1.663 1.674 .190 

Within 
Groups 195.674 197 .993     

Total 199.000 199       

รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพ
ทองค ามสี่วนท าใหท้่าน
ตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

Between 
Groups 15.426 2 7.713 8.277 .000 

Within 
Groups 183.574 197 .932     

Total 199.000 199       

รา้นขายกรอบพระทองค า
ตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด 

Between 
Groups 32.981 2 16.490 19.568 .000 

Within 
Groups 166.019 197 .843     

Total 199.000 199       

การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจน
เป็นสิง่ทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจซือ้
รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

Between 
Groups 37.924 2 18.962 23.191 .000 

Within 
Groups 161.076 197 .818     

Total 199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค า
เพราะท าใหพ้ระเครือ่งดมูี
บารมแีละมคีุณค่ามากขึน้ 

Between 
Groups 14.438 2 7.219 7.706 .001 

Within 
Groups 184.562 197 .937     

Total 199.000 199       
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ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร(ต่อ) 
ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ี
ยิม้แยม้แจม่ใส ใส่ใจลกูคา้ 

Between 

Groups 
23.872 2 11.936 13.427 .000 

Within 
Groups 175.128 197 .889 

 
  

Total 

199.000 199   
 

  

ท่านใหค้วามส าคญัเรือ่งความมี
ชื่อเสยีงและน่าเชื่อของรา้น 

Between 

Groups 
23.165 2 11.582 12.977 .000 

Within 
Groups 175.835 197 .893 

 
  

Total 199.000 199   
 

  

ท่านกลบัไปซือ้กรอบพระทองค าซ ้า
รา้นเดมิทีท่่านรูส้กึพงึพอใจใน
ผลติภณัฑ ์

Between 

Groups 
74.421 2 37.210 58.841 .000 

Within 
Groups 124.579 197 .632 

 
  

Total 199.000 199   
 

  

ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปสะสม 

Between 

Groups 
55.916 2 27.958 38.493 .000 

Within 
Groups 143.084 197 .726 

 
  

Total 199.000 199   
 

  

ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปเป็นของขวญั 

Between 

Groups 
56.816 2 28.408 39.360 .000 

Within 
Groups 142.184 197 .722 

 
  

Total 199.000 199   
 

  

ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

Between 

Groups 
26.102 2 13.051 14.870 .000 

Within 
Groups 172.898 197 .878 

 
  

Total 199.000 199   
 

  

ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่ม
พระเพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

Between 

Groups 
5.057 2 2.528 2.568 .079 

Within 
Groups 193.943 197 .984     

Total 199.000 199       
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ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร(ต่อ) 
ANOVA 

  

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อ
ตอ้งการเปลีย่นรปูแบบ
ประเภทลวดลายใหมแ่ทน
กรอบเดมิ 

Between 

Groups 
57.555 2 28.777 40.080 .000 

Within 
Groups 141.445 197 .718     

Total 

199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค า
เพราะกรอบพระเดมิช ารดุ 
เสยีหาย 

Between 

Groups 
96.044 2 48.022 91.886 .000 

Within 
Groups 102.956 197 .523     

Total 199.000 199       

ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าดว้ยตวัเอง 

Between 

Groups 
56.624 2 28.312 39.174 .000 

Within 
Groups 142.376 197 .723     

Total 199.000 199       

ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าเพราะเพื่อนหรอืคน
รูจ้กัแนะน า 

Between 

Groups 
34.229 2 17.115 20.462 .000 

Within 
Groups 164.771 197 .836     

Total 199.000 199       

ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าเพราะพนกังานขาย
ชกัชวนและแนะน า 

Between 

Groups 
56.391 2 28.195 38.949 .000 

Within 
Groups 142.609 197 .724     

Total 199.000 199       

ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระ
ทองค าเพราะคนในครอบครวั
เช่น พ่อแม ่พีน้่อง คนรกั
แนะน า 

Between 

Groups 
32.718 2 16.359 19.381 .000 

Within 
Groups 166.282 197 .844     

Total 

199.000 199       

ท่านจะซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงเทศกาลต่างๆ  

Between 

Groups 
53.889 2 26.945 36.580 .000 

Within 
Groups 145.111 197 .737     

Total 199.000 199       
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ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร (ต่อ) 
ANOVA 

  

Sum of 
Square

s df 
Mean 

Square F Sig. 

ท่านจะซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ลด
ราคา 

Between 

Groups 
62.714 2 31.357 45.326 .000 

Within 
Groups 136.286 197 .692     

Total 
199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงพกัหรอืเลกิงานในวนั
ท างานปกต ิ

Between 

Groups 
28.069 2 14.034 16.175 .000 

Within 
Groups 170.931 197 .868     

Total 199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค า
ในช่วงวนัหยดุเสาร-์อาทติย ์

Between 

Groups 
57.862 2 28.931 40.381 .000 

Within 
Groups 141.138 197 .716     

Total 199.000 199       

 ท่านซือ้กรอบพระทองค าใน
โอกาสพเิศษเช่น วนัครบรอบ
วนัเกดิเป็นตน้ 

Between 

Groups 
36.802 2 18.401 22.349 .000 

Within 
Groups 162.198 197 .823     

Total 199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วง
ไดร้บัเงนิเดอืนหรอืไดร้บั
ค่าจา้ง 

Between 

Groups 
18.793 2 9.397 10.272 .000 

Within 
Groups 180.207 197 .915     

Total 199.000 199       

ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากช่องทางจ าหน่ายทาง
อนิเตอรเ์น็ต 

Between 

Groups 
35.186 2 17.593 21.157 .000 

Within 
Groups 163.814 197 .832     

Total 199.000 199       

ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากรา้นทองรปูพรรณขนาด
ใหญ่ 

Between 

Groups 
3.878 2 1.939 1.958 .144 

Within 
Groups 195.122 197 .990     

Total 199.000 199       
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ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร (ต่อ) 
ANOVA 

  

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากรา้นขายกรอบพระขนาด
เลก็ 

Between 

Groups 
49.218 2 24.609 32.367 .000 

Within 
Groups 149.782 197 .760     

Total 
199.000 199       

ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค า
จากคนรูจ้กั 

Between 

Groups 
82.163 2 41.082 69.268 .000 

Within 
Groups 116.837 197 .593     

Total 199.000 199       

ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่า
จ าหน่ายในงานประกวดพระ
เครือ่ง 

Between 

Groups 
19.167 2 9.584 10.499 .000 

Within 
Groups 179.833 197 .913     

Total 199.000 199       

ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคา
ผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทาง
ออนไลน์ 

Between 

Groups 
63.798 2 31.899 46.479 .000 

Within 
Groups 135.202 197 .686     

Total 

199.000 199       

ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าและราคาใน
โฆษณาหรอืนิตยสารพระ
เครือ่งต่างๆ 

Between 

Groups 
26.187 2 13.094 14.926 .000 

Within 
Groups 172.813 197 .877     

Total 

199.000 199       

ท่านจะสอบถามขอ้มลู
เกีย่วกบักรอบพระทองค าจาก
เพื่อนหรอืคนรูจ้กั 

Between 

Groups 
46.074 2 23.037 29.676 .000 

Within 
Groups 152.926 197 .776     

Total 199.000 199       
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ตารางวิเคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละส่วนตลาด แยกตามแต่ละตวัแปร(ต่อ) 
ANOVA 

  

Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
กรอบพระทองค าจากรา้น
จ าหน่ายกรอบพระทองค าที่
ท่านเคยซือ้ 

Between 

Groups 
105.479 2 52.739 111.094 .000 

Within 
Groups 93.521 197 .475     

Total 

199.000 199       

ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค า
ปัจจบุนัของตลาดทองค าก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 

Between 

Groups 
19.609 2 9.804 10.767 .000 

Within 
Groups 179.391 197 .911     

Total 199.000 199       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าของในเขต

กรงุเทพมหานคร โดยใช้ปัจจยัด้านพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

วตัถุประสงค:์ เพื่อประกอบการการศกึษาวชิาคน้ควา้อสิระ ตามหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ผูว้จิยัใคร่ขอความร่วมมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ความ
เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา โดยขอ้มลูของท่านจะไม่ไดร้บัการเปิดเผยหรอืน าไปใชป้ระโยชน์อื่นใดนอกจาก
เพื่อการศกึษาและผลการวจิยัจะน าเสนอโดยภาพรวมเท่านัน้ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงู ในการ

เสยีสละเวลาช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ ทีน่ี่ดว้ย 

ผูว้จิยั นางสาวองัคพ์ฑัรา อคัรวงษ์เจรญิ 

ค าแนะน าในการกรอกแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลคณุลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจงโปรดท าเครื่องหมายถูก  ลงในช่อง  ตามขอ้มลูทีต่รงกบัท่านมากทีส่ดุ 

1.เพศของท่าน 
 1) ชาย   2) หญงิ    

2.อายขุองท่าน 
 1) 15-25ปี     2) 26-35 ปี        3) 36-45ปี        4) 46-55 ปี        5) 56ปีขึน้ไป 
 
3.ระดบัการศกึษาของท่าน 
 1) ต ่ากว่าระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  2) มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 
 3) อนุปรญิญา/ ปวส.    4) ปรญิญาตร ี 
 5) สงูกว่าปรญิญาตร ี
 
4.อาชพีของท่าน 
 1) ขา้ราชการ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ   2) พนกังานบรษิทั / ลกูจา้งเอกชน 
 3) เจา้ของกจิการหรอืประกอบอาชพีอสิระ   4) รบัจา้งทัว่ไป 
 5) เกษตรกร      6) อื่นๆ...................
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5. รายไดต่้อเดอืนของท่าน 
 1) ต ่ากว่า 10,000 บาท      2) 10,000–20,000 บาท  3) 20,001-30,000 บาท 
 4) 30,001-40,000 บาท      5) มากกว่า 40,001 บาท 

 

ส่วนท่ี 2  สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณ ประเภทกรอบพระทองค า 

กรุณาท าเครื่องหมายถูก    ลงในช่อง  ทีต่รงกบัความเป็นจรงิของตวัท่านมากทีส่ดุเพยีง 1ค าตอบ
เท่านัน้   

 

6.เวลาช่วงใดทีท่่านซือ้กรอบพระทองค าบ่อยทีส่ดุ 

 1) 06.00-12.00 น.     2) 12.01-16.00 น.    3) 16.01-18.00 น.    4) 18.01 ขึน้ไป  

 

7.ความถีใ่นการซือ้กรอบพระทองค าต่อปี 

 1) ปีละ 1 ครัง้    2) ปีละ 2 ครัง้    3) ปีละ 3ครัง้    4) ปีละ 4 ครัง้หรอืมากกว่า    4) อื่นๆ 

 

8.โดยเฉลีย่ท่านซือ้กรอบพระทองค าครัง้ละกีช่ิน้ 

1) ครัง้ละ 1 ชิน้    2) ครัง้ละ 2 ชิน้     3) ครัง้ละ 3 ชิน้     4) ครัง้ละ 4 ชิน้ หรอืมากกว่า 
 
9.ค่าใชจ้่ายในการซือ้กรอบพระทองค าเฉลีย่ต่อชิน้ 

1) ต ่ากว่า 3,000 บาท 2) 3,001–4,000 บาท 3) 4,001-5,000 บาท 

4) 5,001-6,000 บาท 5) มากกว่า 6,001 บาท 
 
10.โดยสว่นตวัท่านแขวนพระเครื่องทีเ่ลีย่มดว้ยกรอบทองค าแทท้ีส่รอ้ยคอกีอ่งค์ 

1) ไม่แขวนพระเครื่องทีค่อเลย  2) ครัง้ละ 1 องค ์        3) ครัง้ละ 2 องค ์        

 4) ครัง้ละ 3 องค ์หรอืมากกว่า 3 องค ์
 
11. โดยสว่นใหญ่กรอบพระทองค าทีท่่านซือ้มคี่าทองกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 

1) 96.5% 2) 90 %  3) 75 % 4) น้อยกว่า 75 % 5) อื่นๆระบุ 
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ส่วนท่ี 3A สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าของผูบ้รโิภค 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมายถูก ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ท่านมากทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรปูพรรณ ประเภท 

กรอบพระทองค าของผูบ้ริโภค 

ไม่เหน็
ด้วย

อย่างย่ิง 

ไม่
เหน็
ด้วย 

 

เฉยๆ เหน็
ด้วย 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ย่ิง 

คณุสมบติัหรอืองคป์ระกอบท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือ 

12. กรอบพระทองค ามคีวามสวยงามกว่ากรอบพระทีท่ า
ดว้ยวสัดุอย่างอื่น 

     

13. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความสวยงามของกรอบพระ
ทองค าเป็นอนัดบัแรก 

     

14. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องราคาของกรอบพระทองค า
เป็นอนัดบัแรก 

     

15. รา้นทีม่ใีบรบัประกนัคุณภาพทองค ามสีว่นท าใหท้่าน
ตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

     

16.รา้นขายกรอบพระทองค าตกแต่งรา้นสวยงาม สะอาด 
มทีีจ่อดรถสะดวกท าใหท้่านตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มาก
ยิง่ขึน้ 

     

 17.การมป้ีายแสดงราคาทีช่ดัเจนเป็นสิง่ทีท่ าใหท้่าน
ตดัสนิใจซือ้รา้นนัน้มากยิง่ขึน้ 

     

18. ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะท าใหพ้ระเครื่องดมูี
บารมแีละมคีุณค่ามากขึน้ 

     

19. พนกังานขายมอีธัยาศยัด ีบรกิารด ียิม้แยม้แจ่มใส 
ใสใ่จลกูคา้และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบักรอบพระทองค าได้
ด ี

     

20. ท่านใหค้วามส าคญัเรื่องความมชีื่อเสยีงและน่าเชื่อ
ของรา้น 

     

21. ท่านกลบัไปซือ้กรอบพระทองค าซ ้ารา้นเดมิทีท่่าน
รูส้กึพงึพอใจในผลติภณัฑแ์ละบรกิารรา้นกรอบพระ
ทองค านัน้ 
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ส่วนท่ี 3B สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ทองรปูพรรณประเภทกรอบพระทองค าของผูบ้รโิภค 

ค าช้ีแจง กรุณาท าเครื่องหมายถูก ลงในช่องว่างทีต่รงกบัตวัท่านมากทีส่ดุ  

พฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรปูพรรณ ประเภท 

กรอบพระทองค าของผูบ้ริโภค 

ไม่เคย

เลย 

น้อยครัง้

ท่ีจะท า 

 

บ้างเป็น

บางครัง้ 
บ่อยๆ 

เป็น

ประจ า 

วตัถปุระสงคใ์นการซ้ือหรอืการน าไปใช้ 

22. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปสะสม 

     

23. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปเป็นของขวญั 

     

24. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปแขวนคอบชูา 

     

25. ท่านซือ้กรอบพระทองค าไปเลีย่มพระ
เพื่อน าไปปล่อยเช่าต่อ 

     

26.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพื่อตอ้งการ
เปลีย่นรปูแบบประเภทลวดลายใหม่แทน
กรอบเดมิ 

     

27.ท่านซือ้กรอบพระทองค าเพราะกรอบพระ
เดมิช ารุด เสยีหาย 

     

บุคคลท่ีมีอิทธิพลการตดัสินใจซ้ือ 

28.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าดว้ย
ตวัเอง 

     

29.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
เพื่อนหรอืคนรูจ้กัแนะน า 

     

30.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะ
พนกังานขายชกัชวนและแนะน า 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรปูพรรณ ประเภท 

กรอบพระทองค าของผูบ้ริโภค 

ไม่เคย

เลย 

น้อยครัง้

ท่ีจะท า 

 

บา้งเป็น

บางครัง้ 
บ่อยๆ 

เป็น

ประจ า 

31.ท่านตดัสนิใจซือ้กรอบพระทองค าเพราะคน
ในครอบครวัเช่น พ่อแม่ พีน้่อง คนรกัแนะน า 

     

โอกาสในการซ้ือ 

32.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น ปีใหม่,ตรุษจนีหรอืสงกรานต ์เป็น
ตน้ 

     

33.ท่านจะซือ้กรอบพระทองค าในช่วงทีม่กีาร
จดัโปรโมชัน่ลดราคา 

     

34.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงพกัหรอืเลกิ
งานในวนัท างานปกต ิ

     

35. ท่านซือ้กรอบพระทองค าในช่วงวนัหยุด
เสาร-์อาทติย ์

     

36.ท่านซือ้กรอบพระทองค าในโอกาสพเิศษ
เช่น วนัครบรอบวนัเกดิเป็นตน้ 

     

37.ท่านซือ้กรอบพระทองค าช่วงไดร้บัเงนิเดอืน
หรอืไดร้บัค่าจา้ง 

     

ช่องทางหรอืแหล่งท่ีผูบ้ริโภคซ้ือ 

38.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากช่องทาง
จ าหน่ายทางอนิเตอรเ์น็ต 

     

39.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้น
ทองรปูพรรณขนาดใหญ่ 

     

40.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากรา้นขาย
กรอบพระขนาดเลก็ 
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พฤติกรรมผูบ้ริโภคทองรปูพรรณ ประเภท 

กรอบพระทองค าของผูบ้ริโภค 

ไม่เคย

เลย 

น้อยครัง้

ท่ีจะท า 

 

บ้างเป็น

บางครัง้ 

บ่อย

ๆ 

เป็น

ประ

จ า 

41.ท่านเคยซือ้กรอบพระทองค าจากคนรูจ้กั      

42.ท่านซือ้กรอบพระทองค าทีม่าจ าหน่ายในงาน
ประกวดพระเครื่อง 

     

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซ้ือ 

43.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค า
และราคาผ่านเวบ็ไซตแ์ละช่องทางออนไลน์ก่อน
ตดัสนิใจซือ้ 

     

44.ท่านจะคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค า
และราคาในโฆษณาหรอืนิตยสารพระเครื่อง
ต่างๆก่อนตดัสนิใจซือ้ 

     

45.ท่านจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระ
ทองค าจากเพื่อนหรอืคนรูจ้กัก่อนตดัสนิใจซือ้ 

     

46.ท่านสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบักรอบพระทองค า
จากรา้นจ าหน่ายกรอบพระทองค าทีท่่านเคยซือ้
ก่อนตดัสนิใจซือ้ 

     

47.ท่านมกัตรวจเชค็ราคาทองค าปัจจุบนัของ
ตลาดทองค าก่อนตดัสนิใจซือ้ 

     

 

 

 



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวอังค์พัฑรา อัครวงษ์เจรญิ เกิดเมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 จงัหวดัตาก 
ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีหลกัสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
บณัฑติ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ ์จากมหาวทิยาลยันเรศวร ส าเรจ็การศกึษาปี 2548 
และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการ
ประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 2556 ในปัจจุบนัผู้
ศกึษามอีาชพีเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทยีม ของมูลนิธศิรรีตันโกสนิทร ์และประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั 



 

 

 


