
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและประมวลผลจาก
แบบสอบถามตามระเบียบวิธีวิจัยจํานวน 280 ราย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาสรุปไดวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.9 มีอายุ
อยูในชวง 30-39 ป รอยละ 31.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีรอยละ 31.4 สมรสแลว รอยละ 48.9
รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 43.6 มีอาชีพปจจุบันเปนพนักงานองคกรเอกชน/รับจาง
รอยละ 46.1 ไมมีรานท่ีเลือกใชเปนประจํา รอยละ 60.4 ใชบริการในโอกาสพิเศษเชนวันคลายวัน
เกิด รอยละ 44.6 สะดวกใชบริการในชวง 17.01-18.00 น.รอยละ 25 ใชบริการ 1-2 ปตอคร้ังรอยละ 
56.1 ทํางาน/พักอาศัยในอําเภอเมือง สมุทรสาครรอยละ 76.4 ซ้ือสินคาในรานคาทองรูปพรรณให
ตนเองรอยละ 65.4 ใชบริการเฉล่ียเปนจํานวนเงิน 5,001 – 10,000 บาทตอคร้ัง รอยละ 31.4 เลือกใช
บริการเพราะรานคาต้ังมานาน/นาเช่ือถือ รอยละ 37.9 นิยมใชบริการในรูปแบบของสรอยคอถึงรอย
ละ 74.6 รูจักรานคาจากการพบเห็นรานดวยตนเอง รอยละ 72.1 
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สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดลําดับความสําคัญในระดับมาก โดย

เรียงลําดับดังนี้คือ ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคามีคาเฉล่ีย 3.77 ปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานสินคาและบริการมีคาเฉล่ีย 3.66 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคามี
คาเฉล่ีย 3.57 และปจจัยสวนประสมการตลาดดานการส่ือสารการตลาดมีคาเฉล่ีย 3.33 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคา 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของผลการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาและบริการ 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของผลการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของผลการเลือกใชบริการอยูในระดับมาก 

โดยปจจยัยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ี
ชัดเจน 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการส่ือสารการตลาด 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับของผลการเลือกใชบริการอยูในระดับปาน

กลาง โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการให
คําแนะนํา 
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สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จําแนกตามเพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และอาชีพปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 45 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 

     มากท่ีสุดจาํแนกตามเพศ 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 
เพศ 

สินคาและบริการ การกระจายตัวสินคา ราคา การสื่อสาร 
ชาย มีบริการตรวจสอบ

เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

 
(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 
และสถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 

 
 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 

หญิง มีสินคาที่เปนตรายี่หอ
ทองรูปพรรณของ
ตนเอง 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 45 พบวาผูตอบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมการตลาดในปจจัยยอยลําดับแรกดังตอไปนี้ 
 ดานสินคาและบริการ เพศชายใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการ
ตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ สวนเพศหญิงใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัย
ยอยเร่ืองมีสินคาท่ีเปนตรายี่หอทองรูปพรรณของตนเอง 
 ดานการกระจายตัวสินคา เพศชายใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ี
ต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก และสถานที่ต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย สวนเพศหญิงให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก 
 ดานราคา เพศชายใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน 
สวนเพศหญิงใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณ
ท่ีสูง 
 ดานการส่ือสารการตลาด ท้ังเพศชายและเพศหญิงใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอย
เร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา 
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ตารางท่ี 46 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 

     มากท่ีสุดจาํแนกตามชวงอายุ 
 

ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 
ชวงอายุ 

สินคาและบริการ การกระจายตัวสินคา ราคา การสื่อสาร 
ตํ่ากวา 21 
ป 

มีบริการรับจํานําทอง 
รูปพรรณ 

 
 

(มาก) 

แยกประเภทตาม
นํ้าหนักทองรูปพรรณ
ใหงาย สะดวกตอการ
เลือกซื้อ  

(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายเพียง 
พอและสามารถให
คําแนะนําเรื่องทองคํา
รูปพรรณเปนอยางดี 

(มาก) 
21-29 ป มีรูปแบบของทอง 

รูปพรรณที่ทันสมัย 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
30-39 ป มีสินคาที่เปนตรายี่หอ

ทองรูปพรรณของ
ตนเอง 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มาก) 

มีราคาคากําเหน็จหรือ
คารูปแบบลวดลายท่ี
ตํ่า 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
40-49 ป มีบริการตรวจสอบ

เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 

 
(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
50-59 ป มีบริการรับจํานําทอง 

รูปพรรณ 
(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 

(มาก) 

ตกแตงรานดูสวยงาม 
โดดเดน 

(มาก) 
60 ปขึ้น
ไป 

มีบริการรับจํานําทอง 
รูปพรรณ 

 
(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

 
(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
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จากตารางท่ี 46 พบวาผูตอบแบบสอบถามแตละชวงอายุใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมการตลาดในปจจัยยอยลําดับแรกดังตอไปนี้ 
 ดานสินคาและบริการ อายุตํ่ากวา 21 ปใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการ
รับจํานําทองรูปพรรณ ชวงอายุ 21-29 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเรื่องมีรูปแบบของ
ทองรูปพรรณท่ีทันสมัย ชวงอายุ 30-39 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสินคาท่ีเปน
ตราย่ีหอทองรูปพรรณของตนเอง ชวงอายุ 40-49 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเรื่องมี
บริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ ชวงอายุ 50-59 ป และอายุ 60 ปข้ึนไป ให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการรับจํานําทองรูปพรรณ 
 ดานการกระจายตัวสินคา อายุตํ่ากวา 21 ปใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองแยก
ประเภทตามน้ําหนักทองรูปพรรณใหงาย สะดวกตอการเลือกซ้ือ ชวงอายุ 21-29 ป และชวงอายุ 30-
39 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก ชวง
อายุ 40-49 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองสถานท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย ชวงอายุ 
50-59 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ือง มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก 
และอายุ 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองสถานท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย 
 ดานราคา อายตํุ่ากวา 21 ปใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาซ้ือ-
ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวนัท่ีชัดเจน ชวงอายุ 21-29 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจยั
ยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูง ชวงอายุ 30-39 ป ใหความสําคัญลําดับแรก
ในปจจยัยอยเรื่องมีราคาคากําเหนจ็หรือคารูปแบบลวดลายท่ีตํ่า ชวงอายุ 40-49 ป และ ชวงอายุ 50-
59 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาอยางชัดเจน และอายุ 60 ปข้ึนไป 
ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจยัยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูง 
 ดานการส่ือสารการตลาด อายุตํ่ากวา 21 ปใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
พนักงานขายเพียงพอและสามารถใหคําแนะนําเร่ืองทองคํารูปพรรณเปนอยางดี ชวงอายุ 21-29 ป 
ชวงอายุ 30-39 ป และชวงอายุ 40-49 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายที่
มีมนุษยสัมพนัธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา ชวงอายุ 50-59 ป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจยั
ยอยเร่ืองตกแตงรานดูสวยงาม โดดเดนและอายุ 60 ปข้ึนไป ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอย
เร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนษุยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา 
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ตารางท่ี 47 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 
     มากท่ีสุดจาํแนกตามระดับการศึกษา 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ ระดับ

การศึกษา สินคาและบริการ การกระจายตัวสินคา ราคา การสื่อสาร 
ประถมศึกษา มีบริการรับจํานํา

ทองรูปพรรณ 
 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มา
สะดวก 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(ปานกลาง) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มีรูปแบบของทอง 
รูปพรรณที่ทันสมัย 

 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มา
สะดวก 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีให
การตอนรับ และ
ใหบริการโดย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี 

(มาก) 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช. 

มีรูปแบบใหเลือก
หลายแบบหลาย
ประเภท 

 
(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มา
สะดวก 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายเพียง 
พอและสามารถให
คําแนะนําเรื่องทองคํา
รูปพรรณเปนอยางดี 

(มาก) 
อนุปริญญา/
ปวส. 

มีบริการรับจํานํา
ทองรูปพรรณ 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มา
สะดวก 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 
 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
ปริญญาตรี มีบริการตรวจสอบ

เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 
 

(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณ
ที่สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
สูงกวา
ปริญญาตรี 

มีตรายี่หอที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มา
สะดวก 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 

 



 86 

จากตารางที่ 47 พบวาผูตอบแบบสอบถามแตละระดับการศึกษาใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมการตลาดในปจจัยยอยลําดับแรกดังตอไปนี้ 
 ดานสินคาและบริการ ระดับประถมศึกษาใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
บริการรับจํานําทองรูปพรรณ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ือง
มีรูปแบบของทองรูปพรรณท่ีทันสมัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ใหความสําคัญลําดับแรก
ในปจจัยยอยเร่ืองมีรูปแบบใหเลือกหลายแบบหลายประเภท  ระดับอนุปริญญา/ปวส. ให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการรับจํานําทองรูปพรรณ ปริญญาตรี ใหความสําคัญ
ลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ และสูงกวา
ปริญญาตรี ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีตรายี่หอท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 
 ดานการกระจายตัวสินคา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. และระดับอนุปริญญา/ปวส.  ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ี
ต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก ปริญญาตรี ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองสถานท่ี
ต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย และสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ือง มี
สถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก  
 ดานราคา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทง
ประจําวันท่ีชัดเจน ระดับอนุปริญญา/ปวส.  ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดง
ราคาอยางชัดเจน ปริญญาตรี ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือ
คืนทองรูปพรรณท่ีสูง และสูงกวาปริญญาตรี ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดง
ราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ีชัดเจน 
 ดานการส่ือสารการตลาด ระดับประถมศึกษา ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
พนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีใหการตอนรับ และใหบริการโดยอัธยาศัย
ไมตรีท่ีดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงาน
ขายเพียงพอและสามารถใหคําแนะนําเร่ืองทองคํารูปพรรณเปนอยางดี อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญา
ตรี และสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษย
สัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา  
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ตารางท่ี 48 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 
     มากท่ีสุดจาํแนกตามรายไดตอเดือน 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ รายได 

ตอเดือน สินคาและบริการ การกระจายตัวสินคา ราคา การสื่อสาร 
ไมเกิน 
10,000 
บาท 

มีสินคาที่เปนตรายี่หอ
ทองรูปพรรณของ
ตนเอง 

 
(มาก) 

แยกประเภทตาม
นํ้าหนักทองรูปพรรณ
ใหงาย สะดวกตอการ
เลือกซื้อ 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 

10,001-
20,000 
บาท 

มีบริการตรวจสอบ
เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
20,001-
30,000 
บาท 

มีบริการตรวจสอบ
เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

 
(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 

 
(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
30,001-
40,000 
บาท 

มีบริการตรวจสอบ
เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

 
(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

 
 

(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง   

 
(มาก) 

มีพนักงานขายเพียง 
พอและสามารถให
คําแนะนําเรื่องทองคํา
รูปพรรณเปนอยางดี 

(มาก) 
สูงกวา 
40,000 
บาท 

มีตรายี่หอที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

 
(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มากที่สุด) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
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จากตารางท่ี 48 พบวาผูตอบแบบสอบถามแตละชวงรายไดตอเดือนใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมการตลาดในปจจัยยอยลําดับแรกดังตอไปนี้ 
 ดานสินคาและบริการ รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัย
ยอยเร่ืองมีสินคาท่ีเปนตรายี่หอทองรูปพรรณของตนเอง รายไดตอเดือน10,001-40,000 บาท ให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ 
และรายไดตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีตราย่ีหอท่ีมี
ช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 
 ดานการกระจายตัวสินคา รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาทใหความสําคัญลําดับแรกใน
ปจจัยยอยเร่ืองแยกประเภทตามนํ้าหนักทองรูปพรรณใหงาย สะดวกตอการเลือกซ้ือ รายไดตอเดือน
10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-
มาสะดวก รายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองสถานท่ี
ต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย และรายไดตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกใน
ปจจัยยอยเร่ือง มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก  
 ดานราคา รายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
ปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ีชัดเจน รายไดตอเดือน10,001-20,000 
บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูง 
รายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคา
อยางชัดเจน และรายไดตอเดือนสูงกวา 30,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
การกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูง 
 ดานการส่ือสารการตลาด รายไดตอเดือนไมเกิน 30,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกใน
ปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา รายไดตอเดือน 30,001-
40,000 บาท ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายเพียงพอและสามารถให
คําแนะนําเร่ืองทองคํารูปพรรณเปนอยางดี และรายไดตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท ใหความสําคัญ
ลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา 
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ตารางท่ี 49 แสดงถึงการสรุปปจจัยยอยของปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ 
     มากท่ีสุดจาํแนกตามอาชีพปจจุบัน 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจ อาชีพ

ปจจุบัน สินคาและบริการ การกระจายตัวสินคา ราคา การสื่อสาร 
นักเรียน/
นักศึกษา 

มีรูปแบบใหเลือก
หลายแบบหลาย
ประเภท 

 
(มาก) 

แยกประเภทตาม
นํ้าหนักทองรูปพรรณ
ใหงาย สะดวกตอการ
เลือกซื้อ 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีให
การตอนรับ และ
ใหบริการโดยอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี 

(มาก) 
เจาของ
ธุรกิจ/
คาขาย 

มีรูปแบบของทอง 
รูปพรรณที่ทันสมัย 

 
 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาซื้อ-
ขายทองรูปพรรณ/
ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 

พนักงาน
องคกร
เอกชน/
รับจาง 

มีบริการตรวจสอบ
เปอรเซ็นตและ
นํ้าหนักทองรูปพรรณ 

(มาก) 

มีสถานที่ต้ังอยูในยาน
ชุมชนที่ไป-มาสะดวก 

 
(มาก) 

มีการกําหนดราคารับ
ซื้อคืนทองรูปพรรณที่
สูง 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

(มาก) 
ขาราชการ มีรูปแบบของทอง 

รูปพรรณที่ทันสมัย 
 
 

(มาก) 

สถานที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ปลอดภัย 

 
 

(มาก) 

มีราคาคากําเหน็ดหรือ
คารูปแบบลวดลายท่ี
ตํ่า 

 
(มาก) 

รานมีขนาดใหญพ้ืนที่
ในรานกวางขวาง
บริเวณในรานปลอด
โปรง ไมแออัด 

(มาก) 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

มีตรายี่หอที่มีช่ือเสียง
เปนที่รูจัก 

 
 

(มาก) 

แยกประเภทตาม
นํ้าหนักทองรูปพรรณ
ใหงาย สะดวกตอการ
เลือกซื้อ 

(มาก) 

มีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 

 
 

(มาก) 

มีพนักงานขายท่ีมี
มนุษยสัมพันธ สุภาพ 
ในการใหคําแนะนํา 

 
(มาก) 
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จากตารางท่ี 49 พบวาผูตอบแบบสอบถามแตละอาชีพใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
การตลาดในปจจัยยอยลําดับแรกดังตอไปนี้ 
 ดานสินคาและบริการ นักเรียน/นักศึกษาใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
รูปแบบใหเลือกหลายแบบหลายประเภท เจาของธุรกิจ/คาขาย ใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัย
ยอยเร่ืองมีรูปแบบของทองรูปพรรณท่ีทันสมัย พนักงานองคกรเอกชน/รับจางใหความสําคัญลําดับ
แรกในปจจัยยอยเร่ืองมีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและน้ําหนักทองรูปพรรณ ขาราชการ ให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีรูปแบบของทองรูปพรรณท่ีทันสมัยและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีตรายี่หอท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก 
 ดานการกระจายตัวสินคา นักเรียน/นักศึกษาใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองแยก
ประเภทตามน้ําหนักทองรูปพรรณใหงาย สะดวกตอการเลือกซ้ือ เจาของธุรกิจ/คาขาย และพนักงาน
องคกรเอกชน/รับจางใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-
มาสะดวก ขาราชการใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองสถานท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเรื่องแยกประเภทตามน้ําหนัก
ทองรูปพรรณใหงาย สะดวกตอการเลือกซ้ือ  
 ดานราคา นักเรียน/นักศึกษา และเจาของธุรกิจ/คาขายใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัย
ยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ีชัดเจน พนักงานองคกร
เอกชน/รับจางใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณ
ท่ีสูง ขาราชการใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีราคาคากําเหน็ดหรือคารูปแบบลวดลาย
ท่ีตํ่า และพนักงานรัฐวิสาหกิจใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีปายแสดงราคาอยาง
ชัดเจน 
 ดานการส่ือสารการตลาด นักเรียน/นักศึกษาใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมี
พนักงานขายท่ีใหการตอนรับ และใหบริการโดยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เจาของธุรกิจ/คาขาย และ
พนักงานองคกรเอกชน/รับจางใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษย
สัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา ขาราชการใหความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองรานมี
ขนาดใหญพื้นท่ีในรานกวางขวางบริเวณในรานปลอดโปรง ไมแออัด และพนักงานรัฐวิสาหกิจให
ความสําคัญลําดับแรกในปจจัยยอยเร่ืองมีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา 
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สวนท่ี 4 ปญหาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดระดับความสําคัญของปญหาอยูใน

ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดังนี้คือ ปญหาดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.65 ปญหาทางการส่ือสาร
การตลาด มีคาเฉล่ีย 3.35 ปญหาดานการกระจายตัวสินคา มีคาเฉล่ีย 3.32 และปญหาดานสินคาและ
บริการ มีคาเฉล่ีย 3.31 

1. ปญหาดานราคา 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหาดานราคาอยูในระดับ

มาก โดยปญหายอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีคากําเหน็จสูง 
2. ปญหาทางการส่ือสารการตลาด 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหาทางการส่ือสารการตลาด

อยูในระดับปานกลาง โดยปญหายอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ไมมีการทําโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
3. ปญหาดานการกระจายตัวสินคา 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหาดานการกระจายตัว

สินคาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหายอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ สถานท่ีคับแคบ/ไมสะดวกในการ
จอดรถ 

4. ปญหาดานสินคาและบริการ 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญของปญหาดานสินคาและบริการอยูในระดับ
ปานกลาง โดยปญหายอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เปอรเซ็นตทองรูปพรรณตํ่า  
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ตารางท่ี 50 แสดงเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมการตลาดและปญหาซ่ึงมีปจจัยยอยท่ีมี 
      คาเฉล่ียสูงสุด 

 
 ปจจัยสวนประสมการตลาด ปญหา 
ดานสินคาและบริการ  - มีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและ

นํ้าหนักทองรูปพรรณ 
- เปอรเซ็นตทองรูปพรรณตํ่า 

ดานการกระจายตัวสินคา - มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนที่ไป-
มาสะดวก 

- สถานท่ีคับแคบ/ไมสะดวกใน
การจอดรถ 

ดานราคา - มีปายแสดงราคาซื้อ-ขาย
ทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันที่
ชัดเจน 

- มีคากําเหน็จสูง 

ดานการสื่อสารการตลาด - มีพนักงานขายที่มีมนุษยสัมพันธ 
สุภาพ ในการใหคําแนะนํา 

- ไมมีการทําโปรโมช่ัน ลด แลก 
แจก แถม 

 
จากตารางท่ี 50 เปนตารางเปรียบเทียบแตละปจจัยสวนประสมการตลาดและปญหาซ่ึงมี

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดพบวา 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาและบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอ

ปจจัยยอยในเร่ือง มีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ สวนปญหายอยดาน
สินคาและบริการลําดับแรก คือ เปอรเซ็นตทองรูปพรรณตํ่า ซ่ึงแสดงวา นอกจากผูบริโภคจะให
ความสําคัญแลวยังมองวา การท่ีเปอรเซ็นตทองรูปพรรณตํ่าเปนปญหาท่ีควรไดรับการแกไข โดย
ควรจัดใหมีใบรับประกันจากรานคาทองรูปพรรณเอง หรือใบรับรองคุณภาพทองจากสํานักงาน
คุมครองผูบริโภค (สคบ.) 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเร่ือง มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก สวนปญหายอยดานการกระจาย
ตัวสินคา คือ สถานท่ีคับแคบ/ไมสะดวกในการจอดรถ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยยอยใน
เร่ือง การมีปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ีชัดเจน สวนปญหายอยดาน
ราคา คือ มีคากําเหน็จสูง ซ่ึงแสดงวาถึงแมผูบริโภคจะใหความสําคัญกับการท่ีรานคาตองมีปาย
แสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวัน แตหากทองรูปพรรณมีคากําเหน็จสูง อาจทํา
ใหไมตัดสินใจซ้ือหรือแลกเปล่ียนในชวงนั้นได 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการส่ือสารการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยในเร่ือง มีพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนํา สวนปญหายอย
ดานการส่ือสารการตลาด คือ ไมมีการทําโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม แสดงวา นอกจากให
ความสําคัญในเร่ืองตองการใหพนักงานขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพ ในการใหคําแนะนําแลว แต
หากไมมีการทําโปรโมช่ัน กระตุนหรือจูงใจในการใชบริการในชวงท่ีทองรูปพรรณมีราคาสูงข้ึน 
ผูบริโภคอาจไปเลือกซ้ือ หรือใชบริการในเคร่ืองประดับหรืออัญมณีอ่ืน เชน เงิน หยก หรือทองเค 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
รานคาทองรูปพรรณในอําเภอเมืองสมุทรสาครคร้ังนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการ
เกี่ยวกับสรอยคอมากท่ีสุด และมีวัตถุประสงคเพื่อซ้ือใหตนเอง ซ่ึงมีความสอดคลองกับการศึกษา
ของพงษศักดิ์  พูลสุข (2546) ไดศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูบริโภคตอรานจําหนายทองโบราณใน
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยศึกษาพบวาผูบริโภคนิยมซ้ือรูปแบบทองรูปพรรณลาย
โบราณมากท่ีสุดคือ สรอยคอ ซ่ึงสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือเพื่อนําไปสวมใสเอง และ 
สามารถอภิปรายตาม ปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถามในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณไดดังนี้ 

1. สวนประสมดานสินคาและบริการ (Goods and Service Mix)   
 สามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ ดานสินคา ตองเลือกสินคาท่ีอยูในความตองการของลูกคา
เขามาจําหนายในราน ท้ังนี้ตองสํารวจความตองการของผูซ้ือตลอดเวลา และดานบริการ เปนส่ิง
อํานวยความสะดวกท่ีผูขายมอบใหแกลูกคา  ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นวา  ปจจัยดานสินคาและบริการที่ มีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณ มีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีบริการตรวจสอบ
เปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองรูปพรรณ  แสดงใหเห็นวาผูใชบริการรานคาทองรูปพรรณตองการความ
ม่ันใจตอทองรูปพรรณที่ตนเองจะซ้ือตองมีเปอรเซ็นตท่ีสูง และมีน้ําหนักเต็ม  ซ่ึงสงผลใหเม่ือ
ตองการขายหรือแลกเปล่ียนแลวจะไดราคาสูง จากผลดานนี้พบวามีความสอดคลองกับการศึกษา
ของ สุจิตรา มนตรีกุศล (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใช
บริการรานคาทองรูปพรรณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยศึกษาพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑท่ี
มีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณมีคาเฉล่ียในระดับมีผลมาก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก มีบริการตรวจสอบเปอรเซ็นตและนํ้าหนักทองคํารูปพรรณ แตไมสอดคลองกับการศึกษาของ 
บุศรินทร จูงอานุภาพ (2547) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
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เลือกซ้ือทองรูปพรรณจากรานคาทองรูปพรรณในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร โดย
พบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก รานคาทองรูปพรรณมีความนาเช่ือถือ 

2. สวนประสมดานการกระจายตัวสินคา (Physical Distribution Mix) 
 การใหสินคาไปสูผูบริโภคไดท่ัวถึงรวดเร็ว  ไดแก  ท่ีต้ังรานคาเหมาะสมเปนศูนยกลาง
กระจายตัวสินคา  เก็บรักษาสินคาเพื่อรอความตองการซ้ือของผูบริโภค  มีการคมนาคมท่ีสะดวก  
จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา ปจจัยดานการกระจายตัวสินคาท่ีมีผลตอ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ มีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยมีปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด คือ มีสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนไป-มาสะดวก  สถานท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีปลอดภัย 
และมีเวลาเปด-ปด  ของรานสะดวกตอการใชบริการ  แสดงให เห็นวาผูใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณคํานึงถึงความปลอดภัยเปนลําดับแรก ฉะนั้นควรพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีต้ังเพื่อให
เหมาะสมกับธุรกิจ ควรต้ังอยูในทําเลที่มีลูกคาพอสมควร และปจจัยท่ีควรใชประกอบการพิจารณา
เลือกทําเลยท่ีต้ังคือ ควรตั้งอยูในยานการคา ยานชุมชน หรือต้ังอยูรวม ๆ กันกับรานคาปลีกประเภท
เดียวกันและในยานเดียวกันเปนตน จากผลดานนี้พบวามีความสอดคลองกับการศึกษาของ สุจิตรา 
มนตรีกุศล (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยศึกษาพบวาปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนายท่ีมีผล
ตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณมีคาเฉล่ียในระดับมีผลมาก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มี
สถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก ภายในรานคามีทางเขา-ออกสะดวก มีเวลาปด-เปด ของ
รานสะดวกตอการใชบริการ และยังสอดคลองกับการศึกษาของ บุศรินทร จูงอานุภาพ (2547) ได
ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกซ้ือทองรูปพรรณจากรานคา
ทองรูปพรรณในเขตอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงก็พบวาปจจัยยอยดานสถานท่ีจัด
จําหนายท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก รานคา
ทองรูปพรรณสถานท่ีต้ังอยูในยานชุมชนท่ีไป-มาสะดวก และรานคาทองรูปพรรณมีเวลาเปด-ปด
ของรานสะดวกตอการใชบริการ 

3. สวนประสมดานราคา (Price Mix) 
เนื่องจากธุรกิจคาปลีกสวนใหญเปนธุรกิจท่ีซ้ือมาขายไป การกําหนดราคาสินคาจึงเกิดจาก

ตนทุนคาสินคาท่ีซ้ือเขามา บวกกับกําไรท่ีทางรานคาดหวังและปรับดวยปจจัยทางการตลาดตาม
ความเหมาะสม  เชน ประเภทของสินคาท่ีขาย ราคาสินคาในรานของคูแขง รวมถึงราคากลางหรือ
ราคาตลาดที่ตองอางอิงถึง จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา ปจจัยดาน
ราคาท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ มีคาเฉล่ียในระดับมาก โดยมี
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ มีปายแสดงราคาซ้ือ-ขายทองรูปพรรณ/ทองแทงประจําวันท่ีชัดเจน 
และคาเฉล่ียลําดับรองลงมาไดแกมีการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูงและมีปายแสดง
ราคาอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาผูใชบริการรานคาทองรูปพรรณคํานึงถึง ราคามาตรฐานหรือราคา
ตลาดซ่ึงแตละวันมีความผันผวน ไมแนนอนกอนเขาใชบริการไมวาจะเปนการซ้ือ-ขายหรือ
แลกเปลี่ยนทองรูปพรรณ      จากผลดานนี้พบวาไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุจิตรา มนตรีกุศล 
(2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง โดยศึกษาพบวาปจจัยดานราคาท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคา
ทองรูปพรรณมีคาเฉล่ียในระดับมีผลมาก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีการกําหนดราคารับซ้ือคือ
ทองคํารูปพรรณท่ีสูง 

4. สวนประสมดานการส่ือสารการตลาด (Communication Mix)   
ทางการส่ือสาร เปนการสงขาวสารเกี่ยวกับสินคาไปสูผูบริโภคดวยวิธีการตางๆ เชน  การ

โฆษณา  การขายโดยพนักงาน  การแตงตูหนาราน (Window Displays)   การจัดแสดงสินคาในราน 
(Internal Displays)จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา ปจจัยดานการส่ือสาร
การตลาด ท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ มีคาเฉล่ียในระดับปาน
กลาง โดยมีปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงจะเกี่ยวของกับพนักงานขาย คือ มีพนักงาน
ขายท่ีมีมนุษยสัมพันธ สุภาพในการใหคําแนะนํา  มีพนักงานขายเพียงพอและสามารถใหคําแนะนํา
เร่ืองทองคํารูปพรรณเปนอยางดี และ มีพนักงานขายใหการตอนรับและใหบริการโดยอัธยาศัยไมตรี
ท่ีดี จากผลดานนี้พบวาสอดคลองกับการศึกษาของ สุจิตรา มนตรีกุศล (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย
การตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง โดยศึกษาพบวาปจจัยดานพนักงานขาย ท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการรานคาทองรูปพรรณ 
โดยมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก การท่ีพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีความสุภาพ ใหคําแนะนํา ให
การตอนรับและใหบริการโดยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
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ขอคนพบ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
รานคาทองรูปพรรณในอําเภอเมืองสมุทรสาคร มีขอคนพบท่ีนาสนใจ ดังนี้  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสินคาและบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไม
เกินเดือนละ 10,000 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยท่ีมีการบริการรับซอมแซม ลางและขัดเงา
ทองรูปพรรณในระดับมาก ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดสูงกวา 10,000 บาทตอเดือน ให
ความสําคัญตอปจจัยดังกลาวในระดับปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตํ่ากวา 30,000 
บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองมีบริการรับส่ังทําทองรูปพรรณ การสงมอบตรง
เวลา มีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และมีบริการรับจํานําทองรูปพรรณในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน ซ่ึงใหความสําคัญเพียงระดับปาน
กลาง 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการกระจายตัวสินคา พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
สูงกวา 10,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองรานคามีทางเขา-ออกสะดวก และมีท่ี
จอดรถ ในระดับมาก ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ให
ความสําคัญในระดับปานกลาง 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดสูงกวา 10,000 
บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยเร่ืองการกําหนดราคารับซ้ือคืนทองรูปพรรณท่ีสูง ใน
ระดับมาก ในขณะท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอ
ปจจัยดังกลาวในระดับปานกลาง และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดสูงกวา 20,000 บาทตอเดือน 
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองราคาท่ีสามารถตอรองกันได ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาทตอเดือน ซ่ึงใหความสําคัญเพียงระดับปาน
กลาง 

ปจจัยสวนประสมการส่ือสารทางการตลาดพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดสูงกวา 
20,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอปจจัยยอยในเร่ืองการลดคากําเหน็จทองในบางโอกาสเชน 
วันตรุษจีน และมีของแถมสําหรับผูท่ีมาซ้ือทองรูปพรรณ ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาทตอเดือน ซ่ึงใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
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ขอเสนอแนะ 
 ผูประกอบการในธุรกิจรานคาทองรูปพรรณในอําเมือง สมุทรสาคร ควรใหความสําคัญใน
การวางแผนและปรับแผนกลยุทธทางการตลาด โดยใหความใสใจตอปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการ และปรับปรุงแกไขปญหาท่ีมีตอการใชบริการของผูบริโภคในดานตาง ๆ เพื่อให
ผูบริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการใชบริการรานคาทองรูปพรรณดังนี้ 
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีพบวาสวนใหญมีการใชบริการเฉล่ียตอคร้ังเปน
จํานวนเงิน 5,001 – 10,000 บาท ควรจัดหาทองรูปพรรณท่ีน้ําหนักทองไมมากเชน 2 สลึง หรือ 3 
สลึง ซ่ึงราคาอยูในชวงดังกลาว และสวนท่ีพบวาสวนใหญใชบริการเกี่ยวกับสรอยคอ จึงควรนํามา
เพิ่มเพื่อจัดวางใหมากข้ึน 

ดานปจจัยสวนประสมการตลาดมีขอเสนอแนะดังนี้ 
ดานสินคาและบริการ ผูประกอบการรานคาทองรูปพรรณควรมีการเสนอแบบของ

ผลิตภัณฑเพื่อใหลูกคาท่ีตองการส่ังทําเคร่ืองประดับ สามารถปรับหรือเพิ่มเติมในลักษณะท่ีตองการ 
โดยมีราคาตอช้ินท่ีไมสูงมากนัก และควรใหความสําคัญกับการสงมอบท่ีตรงเวลา พรอมกับการ
นําเสนอในบรรจุภัณฑตัวอยางท่ีสวยงาม ดานบริการรับจํานําทองรูปพรรณ ควรมีการสงเสริม
การตลาดโดยกําหนดกลยุทธการลดอัตราดอกเบ้ียในการจํานําทองรูปพรรณกรณีไถถอนคืนกอน
กําหนด 

ดานการกระจายตัวสินคา ผูประกอบการรานคาทองรูปพรรณควรจัดหาสถานท่ีต้ังอยูใน
ยานชุมชนท่ีผูบริโภคสามารถเดินทางไป-มาสะดวก  นอกจากน้ีควรจัดบริการท่ีจอดรถ มีทางเขา-
ออกสะดวกตอการเขามาใชบริการ  

ดานราคา ผูประกอบการรานคาทองรูปพรรณนอกจากจะตองมีการแสดงราคาซ้ือ-ขาย
ทองรูปพรรณ/ทองแทง ประจําวันไวดานหนารานอยางชัดเจน เพื่อเปนขอมูลใหผูบริโภคตัดสินใจ
กอนเขารานแลว จะตองเพิ่มกลยุทธในการกําหนดราคาทองรูปพรรณท่ีมีราคาสูงโดยเพ่ิมราคาให
สูงข้ึนอีกเล็กนอยเผ่ือมีการตอรอง และมีการรับประกันราคาในการรับซ้ือคืนท่ีสูงดวย 

ดานการสื่อสารทางการตลาด ผูประกอบการรานคาทองรูปพรรณควรมีการลดคากําเหน็จ
หรือมีของแถมในบางโอกาสเชน วันตรุษจีน วันปใหม หรือวันครบรอบของรานคาทองรูปพรรณ 
ใหกับลูกคาโดยกําหนดข้ันของจํานวนเงินท่ีใชบริการในการลดคากําเหน็จหรือใหของสมนาคุณ 

  
  


