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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้ที่มาซื้อทองรูปพรรณหรือผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 300 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างแบบ 

ตามสะดวก กระจายการเก็บข้อมูลจากร้านค้าทองรูปพรรณท่ีต้ังอยู่ในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 10 แห่ง แห่งละ 

30 ราย และทําการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตร ี

อาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว 10,001 - 20,000 บาท และพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ปัจจุบัน คือ อําเภอสันกําแพง  

ส่วนใหญ่ซ้ือทองรูปพรรณในรูปแบบสร้อยคอ นํ้าหนักที่ซ้ือในแต่ละครั้ง มากกว่า 25 สตางค์  (1 สลึง) ถึง 1 บาท ซ้ือ 1 ครั้ง  

1 ชิ้น ความถี่ในการซ้ือ คือ 1 - 2 ปีต่อครั้ง ส่วนใหญ่ไม่เจาะจงโอกาสในการซื้อ และไม่มีร้านประจําในการซ้ือ เกณฑ์ใน        

การเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ คือ การบริการดี สําหรับเหตุผลในการซ้ือ คือ ต้องการเก็บออม มีการตัดสินใจซ้ือด้วย

ตนเอง โดยใช้ประสบการณ์ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือ ใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือภายใน 1 วัน 

สําหรับรูปแบบบริการของร้านค้าทองรูปพรรณที่เลือกใช้ คือ ซ้ือชิ้นใหม่ วิธีการชําระเงิน คือ ชําระเงินสด ส่วนใหญ่มีระดับ

ความ     พึงพอใจหลังการซ้ือในระดับมาก และจะแนะนําผู้อื่นให้มาใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ 

 ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ร้านค้าทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ พนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ ์ 

มีความเป็นกันเอง และคุณภาพและการรับประกันสินค้า 

ABSTRACT 

 This study aimed to explore consumer behavior towards purchasing gold ornaments in San Kamphaeng 

district, Chiang Mai province. Sample group was 300 people who purchased or used services of 10 gold ornament 

shops in San Kamphaeng district, Chiang Mai province. Research instrument was questionnaire. The samples were 
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selected by convenience sampling—30 samples from each shop. The data was then analyzed by statistics consisting 

of frequency, percentage, mean and one-way ANOVA. 

 The findings showed that most questionnaire respondents were female, 20 - 30 years old, with Bachelor’s 

degree. They lived in San Kamphaeng District and worked as employees, with the family monthly income of 10,001 

- 20,000 Baht. The respondents mostly purchased a gold necklace. At each purchase, mostly they bought 1 piece, 

of which the weight measurement was 0.25 Baht to 1 Baht. They approximately purchased gold ornaments 1 - 2 

times a year and did not have a regular gold ornament shop.  The majority of the respondents purchased gold 

ornaments from the shop with good services at random occasion. Their main objective for purchasing gold ornaments 

was for saving.  The buying decision was usually made by the respondents themselves.  They searched for the 

information before making buying decision from their own experience and had about 1 day to search for that 

information. They bought a new product and paid for it in cash. After buying the product, there were highly satisfied 

with the purchase and would recommend other people to purchase gold ornaments at that shop. 

 Regarding the study on retail mix affecting consumer’s buying decision to purchase gold ornaments in San 

Kamphaeng District, Chiang Mai Province, the results showed that the respondents ranked all retail mix at the high 

level. The top 3 sub-factors affecting consumer’s buying decision were reliability of the gold ornament shop, friendly 

salespeople with good human relations, and product quality and product guarantee. 

บทนํา 
 คนไทยในอดีตนิยมซ้ือทองรูปพรรณมากกว่าทองคําแท่ง  เพราะนอกจากจะซื้อเพ่ือการออม ยังสามารถสวมใส่เพื่อเป็น

เคร่ืองประดับมีค่าได้ในเวลาเดียวกัน (ประจวบ เพิ่มสุวรรณ, 2555: 4) แต่ปัจจุบันการซ้ือทองรูปพรรณไว้เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับ

ชะลอตัวลง เห็นได้จากรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2558 (นพดล เลิศชนะวงษ์, 2559: 52) พบว่า ผู้บริโภคมี

กําลังซื้อลดลง ไม่มีเงินออมที่จะเลือกซ้ือทองรูปพรรณ ต้องนําเงินไปใช้จ่ายในส่วนอื่นมากกว่า จึงทําให้ส่งผลกระทบต่อยอดขาย

ทองรูปพรรณ 

 จากการสัมภาษณ์คุณสุรพล โอวิทยากุล ประธานชมรมร้านทองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ร้านค้าทองรูปพรรณในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเมืองที่มีรายได้ไม่สูง ร้อยละ 50 กลุ่มรายได้ 

ปานกลางถึงสูง ร้อยละ 30 และท่ีเหลือเป็นกลุ่มชาวบ้านรอบนอกตัวเมืองและนักท่องเท่ียวต่างชาติ มีการซ้ือขายท้ังเงินสดและ

บัตรเครดิต   (สุรพล โอวิทยากุล, 2559: สัมภาษณ์) แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้ทราบว่ามีกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างออกไป โดยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นท่ีอําเภอสันกําแพง และอําเภอ 

แม่ออน ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมมาซ้ือทองรูปพรรณไว้เพื่อเป็นเคร่ืองประดับส่วนตัว และหากต้องการใช้เงินจะนําทองรูปพรรณ 

มาจํานําไว้ท่ีร้านค้าทองรูปพรรณ และยังมีลักษณะการซ้ือขายผ่านการเก็บเงินรายวันในราคาท่ีตกลงกันไว้ก่อน เม่ือสะสมเงิน

จนครบ ลูกค้าสามารถเลือกทองรูปพรรณจากรา้นคา้ไปได้ (ธนัชชัย กิมประภาพร, 2559: สัมภาษณ)์ 

 จากท่ีกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ร้านค้าทองรูปพรรณในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และในอําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะกลุ่มลูกค้าท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณ 
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มีความแตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อทองรูปพรรณจากร้านค้าทองรูปพรรณใน

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดจากการทํา     

ความเข้าใจในพฤติกรรมลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎี 

 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  

โดยใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory 6W’s1H) ซ่ึงเป็นคําถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์

พฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วยใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ทําไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why)  ใครมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ (Whom) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผู้บริโภคซ้ือที่ไหน (Where) และผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ, 2546) และทฤษฎีส่วนประสมการค้าปลีก (Retail Mix) ประกอบด้วย (พัชรา ตันติประภา, 2548) 

 1. ส่วนประสมสินค้าและบริการ ประกอบด้วย การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย การตัดสินใจในส่วนประสมของ

สินค้าและบริการ การเก็บรักษาสินค้าคงเหลือ การจัดหาบริการ การให้ความสะดวกด้านขนาด การรับประกัน และระยะเวลาในการ 

ส่งมอบสินค้าท่ีแน่นอน 

 2. ส่วนประสมราคา ประกอบด้วย การมีป้ายราคาท่ีชัดเจน รวมถึงมีราคาที่ยืดหยุ่นได้ เง่ือนไขการชําระเงิน 

ความแตกต่างของราคาจากคู่แข่งขัน ส่วนลด ส่วนยอมให้ การต้ังราคาที่เหมือนกันในทุกสาขา 

 3. ส่วนประสมการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้า การให้ความสะดวกด้านเวลา การจัดหาทําเลท่ีตั้ง 

การออกแบบภายในร้านค้าและการวางผังร้านค้าอย่างเหมาะสม 

 4. ส่วนประสมการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย  การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ ์       

การขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง รวมถงึการให้ขอ้มูลกับลูกค้า 

 นอกจากน้ี นฤมล กิมภากรณ์ (2555: 209-220) ยังได้กล่าวถึง ส่วนประสมการสื่อสารการตลาดว่าเป็นการมุ่งให้ข่าวสาร

เก่ียวกับสนิค้าและบรกิาร ราคาและการกระจายตัวสินคา้ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า ส่วนประสมการสง่เสริมการตลาด ประกอบด้วย 

การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การประชาสัมพันธ ์การขายโดยพนักงาน และการตลาดทางตรง 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตเนื้อหา 

 เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้คําถามท่ีช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W’s1H ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

(Who) ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Whom) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด 

(When) ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) และส่วนประสมการค้าปลีกท่ีใช้ประกอบกับพฤติกรรม

ผู้บริโภค ได้แก่ ด้านสินคา้และบริการ ด้านราคา ดา้นการกระจายตัวสินคา้ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
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 ขอบเขตประชากร 

 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ท่ีมาซ้ือหรือผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม่ 

 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 

 เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีไม่ทราบจํานวนประชากรท่ีแท้จริง ผู้ศึกษาจึงใชก้ารกําหนดขนาดตัวอย่างโดยทําการอ้างอิงจาก

การเปิดตารางขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (Sudman, 1976, อ้างอิงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551: 187) กําหนดกลุ่มตัวอย่าง

จํานวน 300 ราย สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น เก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งมีการกระจาย    

การเก็บข้อมูลบริเวณ ร้านค้าทองรูปพรรณ ท่ี ต้ังอยู่ในเขตอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน 10 แห่ง                 

แห่งละ 30 ราย 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา นําเสนอในรูปร้อยละ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ่

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูปร้อยละ 

 ส่วนที่  3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นําเสนอในรูป ค่าเฉล่ีย โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบบ Rating Scale  

(กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด = 5 ระดับมาก = 4 ระดับปานกลาง = 3 ระดับน้อย = 2 และระดับ

น้อยท่ีสุด = 1 โดยมีการแปลความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553: 69)  ดังน้ี ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 มีผลต่อ      

การตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือมาก ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ       

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือน้อย และค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อน้อยท่ีสุด 

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.00 อายุ 20 - 30 ปี ร้อยละ 

36.67 สถานภาพสมรส ร้อยละ 51.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 32.33 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 29.67 รายได้เฉล่ีย    

ต่อเดือนของครอบครัว 10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 42.33 และพืน้ท่ีท่ีอาศัยอยู่ปัจจุบัน คือ อําเภอสันกําแพง ร้อยละ 68.67 

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ซื้อใน

รูปแบบสร้อยคอ ร้อยละ 67.00 นํ้าหนักมากกว่า 25 สตางค์ (1 สลึง) ถึง 1 บาท ร้อยละ 52.00 จํานวนท่ีซ้ือต่อครั้ง คือ 1 ช้ิน 

ร้อยละ 86.67 และความถ่ีในการซ้ือ คือ 1 - 2 ปีต่อคร้ัง ร้อยละ 47.00 ส่วนใหญ่นิยมซื้อโดยไม่เจาะจงโอกาส ร้อยละ 50.67 

และไม่มีร้านประจําในการซื้อ ร้อยละ 56.67 โดยเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณจากการบริการดี ร้อยละ 53.67 นิยมซ้ือ
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ทองรูปพรรณ เพราะต้องการเก็บออม ร้อยละ 51.67 ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ คือ ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ร้อยละ 79.67 

โดยใช้ประสบการณ์ตนเองเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจซ้ือ ร้อยละ 44.33 ระยะเวลาในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซ้ือ คือ 

ภายใน 1 วัน  ร้อยละ 42.67 รูปแบบบริการของร้านค้าทองรูปพรรณท่ีเลือกใช้ คือ ซ้ือชิ้นใหม่ ร้อยละ 56.33 วิธีการชําระเงิน 

คือ ชําระเงินสด ร้อยละ 93.00 และจะแนะนําผู้อื่นให้มาใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ ร้อยละ 95.00 

 ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับคือ ด้านสินค้า

และบริการ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ด้านการกระจายตัวสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.78) ดา้นราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 

3.74) 

 

ตารางที่ 1 แสดงสรุปข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง  

               จังหวัดเชียงใหม่ ลําดับแรก จําแนกตามอายุ 

ส่วนประสม 

การค้าปลีก 

อายุ

ตํ่ากว่า 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี

ด้านสินคา้ 

และบริการ 

รา้นค้าทองรูปพรรณ 

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉลี่ย 4.29) 

ร้านคา้ทองรูปพรรณ

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉลี่ย 4.57) 

รา้นค้าทองรูปพรรณ

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉลี่ย 4.25) 

ร้านค้าทองรูปพรรณ

มีความน่าเช่ือถือ และ 

คุณภาพและ 

การรับประกันสินค้า

เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.11)

ด้านราคา การรับซ้ือคืน 

ในราคายุติธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 3.98) 

สามารถต่อรอง

ราคาได้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.04) 

การรับซ้ือคืน

ในราคายุติธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 4.08) 

สามารถต่อรองราคา

ได้ 

(ค่าเฉลี่ย 3.86) 

ด้านการกระจาย

ตัวสินค้า 

ความสะดวก 

ในการเดินทาง 

(ค่าเฉลี่ย 4.11) 

ความสะดวกในการ

เดินทางและการจัด

วางทองรูปพรรณ

แยกเป็นหมวดหมู่

ชัดเจน 

(ค่าเฉลี่ย 4.05)

การจัดวาง

ทองรูปพรรณ 

แยกเป็นหมวดหมู่

ชัดเจน 

(ค่าเฉลี่ย 4.07) 

พื้นที่ในร้านมีความ

กว้างขวาง ปลอดโปร่ง 

(ค่าเฉลี่ย 3.83) 

ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

พนักงานขายมี 

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.29) 

พนักงานขายมี

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.13) 

พนักงานขายมี

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.21) 

พนักงานขายมี

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.11) 
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ตารางที่ 2 แสดงสรุปข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง  

               จังหวัดเชียงใหม ่ลําดับแรก จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว 

ส่วนประสม 

การค้าปลีก 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัว

ไม่เกิน 10,000 บาท 10,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท

ด้านสินคา้ 

และบริการ 

ร้านค้าทองรูปพรรณ 

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย 4.31) 

รา้นค้าทองรูปพรรณ

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉลี่ย 4.31)

รา้นค้าทองรูปพรรณ

มีความน่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 

4.21)

ร้านค้าทองรูปพรรณ

มีความน่าเช่ือถือ 

(ค่าเฉล่ีย 4.51)

ด้านราคา สามารถต่อรอง 

ราคาได้ 

(ค่าเฉล่ีย 4.06) 

สามารถต่อรอง

ราคาได้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.08)

การรับซ้ือคืน

ในราคายุติธรรม 

(ค่าเฉลี่ย 4.02)

การรับซ้ือคืน

ในราคายุติธรรม 

(ค่าเฉล่ีย 3.92)

ด้านการกระจาย 

ตัวสินค้า 

การจัดวางทองรูปพรรณ 

แยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

(ค่าเฉล่ีย 4.06) 

ความสะดวก

ในการเดินทาง 

(ค่าเฉลี่ย 4.09)

ที่ต้ังร้านอยู่ใน

ที่ท่ีปลอดภัย 

(ค่าเฉลี่ย 3.94)

ความสะดวก

ในการจอดรถ 

(ค่าเฉล่ีย 4.21)

ด้านการ 

ส่งเสริม

การตลาด 

พนักงานขายมี 

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉล่ีย 4.13) 

พนักงานขายมี

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.40) 

พนักงานขายมี

มนุษยสัมพันธ์ 

มีความเป็นกันเอง 

(ค่าเฉลี่ย 4.15) 

การลดค่ากําเหน็จ

ในบางโอกาส 

(ค่าเฉล่ีย 3.92) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ใน       

การวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ดังต่อไปน้ี 

 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค จากผลการศึกษาท่ีพบว่า ทองรูปพรรณรูปแบบสร้อยคอจะเป็นที่นิยมซ้ือมากกว่า

ทองรูปพรรณรูปแบบอื่น ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรเน้นจัดหาทองรูปพรรณรูปแบบสร้อยคอไว้เสนอ

ขายให้มากข้ึน โดยท่ีควรจัดหาลวดลายของทองรูปพรรณให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคซื้อ  

และส่วนใหญ่เลือกซ้ือทองรูปพรรณเพราะต้องการเก็บออมและไว้สวมใส่เป็นเคร่ืองประดับ ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้า

ทองรูปพรรณควรใช้คุณสมบัติของทองรูปพรรณในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความจําเป็นในการซ้ือทองรูปพรรณ 

เพราะทองรูปพรรณเป็นสินค้าท่ีมูลค่าในตัวเอง มีสภาพคล่องสูง สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้เร็ว ผู้บริโภคจึงสามารถ 

สวมใส่เป็นเครื่องประดับและสามารถเป็นทางเลือกในการเก็บออมได้ในเวลาเดียวกัน 

 นอกจากน้ีพบว่า ผู้บริโภคเองมีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณ

ควรปิดการขายทันที เม่ือผู้บริโภคมีความสนใจสินค้า และจากผลการศึกษายังพบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีร้านค้าทองรูปพรรณที่
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ใช้บริการเป็นประจํา และเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณ คือ การบริการดี ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านค้า

ทองรูปพรรณควรเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค โดยการให้บริการท่ีดี  มีความเต็มใจและเป็นกันเองใน          

การให้บริการท้ังก่อนและหลังจากการขายทองรูปพรรณไปแล้ว เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้กลับมาใช้บริการเป็นลูกค้า

ประจําของร้านต่อไป สําหรับประเด็นท่ีว่ารูปแบบการใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณส่วนใหญ่เป็นการซ้ือช้ินใหม่มากท่ีสุด  

แต่รูปแบบการใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณท่ีน้อยที่สุด คือ การขายทองรูปพรรณ ดังน้ัน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้จาก 

ส่วนต่างของการซ้ือขายทองรูปพรรณ ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรทําให้ลูกค้าเดิมท่ีเคยซ้ือทองรูปพรรณจากทางร้านค้าไป 

กลับมาขายทองรูปพรรณคืนท่ีร้านน้ันๆ แทนท่ีจะนําไปขายยังร้านค้าอื่นหรือในพื้นท่ีอ่ืน โดยการรับประกันการรับซ้ือคืนใน

ราคาสูงกว่า 

ด้านส่วนประสมการค้าปลีก มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

 ด้านสินค้าและบริการ ในภาพรวมเป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญในเร่ืองร้านค้า

ทองรูปพรรณมีความน่าเช่ือถือ คุณภาพและการรับประกันสินค้า ดังน้ัน ผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรจัดหา

ทองรูปพรรณที่มาจากร้านค้าส่งท่ีมีมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กําหนด และมี   

การประทับตราความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณเอาไว้บนตัวสินค้า และร้านค้าทองรูปพรรณควรมีการรับประกันสินค้า โดย

อาจออกใบรับประกันสินค้าให้ผู้บริโภคเม่ือมีการซื้อทองรูปพรรณจากทางร้านไป หากเกิดการชํารุด ควรให้ลูกค้าสามารถ

นํามาเปล่ียน คืน ซ่อมแซมสินค้าได้ หรือกรณีท่ีทางร้านมีการผลิตทองรูปพรรณด้วยตนเอง ควรมีการประทับตราร้านค้า

ทองรูปพรรณที่ตัวสินค้าเอาไว ้เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และควรเน้นจําหน่ายสร้อยคอ น้ําหนักไม่เกิน 1 บาท 

 ด้านราคา ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความสําคัญมากในเร่ืองการรับซ้ือคืนในราคายุติธรรม ดังนั้น ร้านค้า

ทองรูปพรรณควรมีการแสดงราคารับซื้อคืนทองรูปพรรณตามประกาศของสมาคมค้าทองคําในแต่ละวันให้ผู้บริโภค

สังเกตเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเร่ืองการรับซื้อคืนท่ีถูกต้องแก่ผู้บริโภค และผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณ

แต่ละร้าน ควรกําหนด  กลยุทธ์ในการหักค่ากําเหน็จให้เป็นมาตรฐานในการรับซ้ือทองรูปพรรณ เพื่อไม่เป็นการกดราคา

รับซ้ือคืนผู้บริโภคมากเกินไป เช่น การรับซ้ือทองเก่าจากลูกค้าที่ซื้อไปจากร้านน้ันๆ อาจหักค่ากําเหน็จเป็นอัตราร้อยละ 

(%) ตามราคาของทองรูปพรรณในวันท่ีขายคืน หรือกําหนดค่ากําเหน็จจากนํ้าหนักทองรูปพรรณให้คงท่ีเป็นมาตรฐาน  

เป็นต้น โดยติดป้ายประกาศภายในร้านให้ผู้บริโภคทราบชัดเจน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจขายคืนได้

ง่ายยิ่งขึ้น 

 ด้านการกระจายตัวสินค้า ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความสําคัญมากในเร่ืองความสะดวกในการเดินทางและ   

การจัดวางทองรูปพรรณเป็นหมวดหมู่ชัดเจน ซ่ึงผู้ประกอบการร้านค้าทองรูปพรรณควรอํานวยความสะดวกให้กับ

ผู้บริโภค โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ต้ัง หรือแสดงตําแหน่งที่ต้ังของร้านและที่จอดรถ เลือกทําเลที่ตั้งร้านอยู่ในย่านชุมชนที่

สามารถเดินทางได้สะดวก นอกจากนี้ ควรจัดวางทองรูปพรรณแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภคหรือ

ผู้ท่ีผ่านไปมา และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าทองรูปพรรณ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมผู้บริโภคให้ความสําคัญมากในเร่ืองพนักงานขายมีมนุษยสัมพันธ ์ 

มีความเป็นกันเอง ดังน้ัน ร้านค้าทองรูปพรรณที่มีการจ้างพนักงานขาย ควรมีการฝึกอบรมพนักงานในด้านการบริการ 
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โดยคัดเลือกพนักงานขายท่ีมีบุคลกิดี ย้ิมแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ และสามารถให้ความรู้และการแนะนําสินค้าท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มลูกค้า สําหรับร้านค้าทองรูปพรรณขนาดเล็กท่ีบริหารจัดการและขายสินค้าโดยผู้ประกอบการเอง ควรเน้น       

การบริการที่มีอัธยาศัยไมตรีดี จดจําลูกค้า เพ่ือสร้างความสนิทสนมและความเป็นกันเองกับลูกค้า โดยอาจเสนอโปรแกรม

สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าแต่ละราย เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เช่น การแจกของสมนาคุณ การให้ส่วนลดค่า

กําเหน็จพิเศษ เน่ืองจากร้านค้าทองรูปพรรณขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบในเร่ืองความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากกว่า

ร้านค้าทองรูปพรรณขนาดใหญ ่
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