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1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 13 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 14 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 14 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส 15 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 15 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพปจจบัุน 16 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใช 
 บริการรานคาทองรูปพรรณ 16 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามโอกาส 

ในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 17 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามชวงเวลาท่ีสะดวกในการใชบริการ 17 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ความถ่ีในการใชบริการ 18 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามแหลงทํางาน 

หรือพักอาศัย 18 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะ 

ของการใชบริการ 19 



 

 

ฎ 

สารบาญตาราง (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี หนา 

 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามคาใชจายโดยเฉล่ียในการใชบริการ       19 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผล 
 ในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 20 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 

ของทองรูปพรรณท่ีเลือกใชบริการ 21 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภท 

ของส่ือโฆษณาท่ีทําใหรูจกัรานคาทองรูปพรรณ 22 
17 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาและบริการที่มีผลตอ 
       การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 23 
18 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอ 
การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 25 

19 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอ 
การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 26 

20 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอ 
การเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 27 

21 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานสินคาและบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

       จําแนกตามเพศ 29 
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สารบาญตาราง (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี หนา 
 

22 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

       จําแนกตามเพศ 31 
23 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
       ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณจําแนกตามเพศ 33 
24 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
       จําแนกตามเพศ 34 
25 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานสินคาและบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
       จําแนกตามอาย ุ 36 
26 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
       จําแนกตามอาย ุ 38 
27 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
       ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณจําแนกตามอาย ุ 40 
28 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
       จําแนกตามอาย ุ 42 
29 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานสินคาและบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามระดับการศึกษา 45 
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สารบาญตาราง (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี หนา 
 

30 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามระดับการศึกษา 48 

31 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามระดับการศึกษา 51 

32 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามระดับการศึกษา 53 

33 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานสินคาและบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามรายไดตอเดือน 56 

34 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามรายไดตอเดือน 58 

35 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

       จําแนกตามรายไดตอเดอืน 60 
36 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
       ดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

จําแนกตามรายไดตอเดือน 62 
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สารบาญตาราง (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี หนา 

 
37 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 

ดานสินคาและบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามอาชีพปจจุบัน 65 

38 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
ดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามอาชีพปจจุบัน 68 

39 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
       ดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

จําแนกตามอาชีพปจจุบัน 71 
40 แสดงคาเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปจจยัสวนประสมการตลาด 
       ดานการส่ือสารการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 

จําแนกตามอาชีพปจจุบัน 73 
41 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดบัปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาและบริการ 76 
42 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดบัปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคา 77 
43 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดบัปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 78 
44 แสดงจํานวน รอยละ และคาเฉล่ียของระดบัปญหาของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามปจจัยสวนประสมการตลาดดานการส่ือสารการตลาด 79 
45 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 

ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดจําแนกตามเพศ 82 
46 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ   

ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดจําแนกตามชวงอาย ุ 83 



 

 

ฒ 

สารบาญตาราง (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี หนา 
 

47 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 
ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดจําแนกตามระดับการศึกษา 85 

48 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 
ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดจําแนกตามรายไดตอเดือน 87 

49 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ 
       ระดับการตัดสินใจมากท่ีสุดจําแนกตามอาชีพปจจบัุน 89 
50 แสดงเปรียบเทียบปจจยัสวนประสมการตลาดและปญหาซ่ึงมีปจจัยยอย 

ท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 92 


