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บทคัดย่ อ
กกกกกกกการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การเข้าใช้บริ การร้านโกลเด้น เพลซ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง 420 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ
กกกกกกกผลการศึ กษาพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 31- 42 ปี มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การ 3 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
แต่ละครั้ง ประมาณ 400 บาท จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิ พลต่อการเข้าใช้บริ การร้านโกลเด้น เพลซ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 มี 3 ปั จจัย ได้แก่
1.//สิ นค้ามีความแตกต่างจากร้านอื่น 2.//จานวนสาขามากและสะดวกต่อการให้บริ การ และ 3.//การ
บริ การของพนักงานและมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ข้อเสนอแนะ ควรที่จะเน้นกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ โดย
เน้นให้ทางร้านมีสินค้าที่มีความแตกต่างจากร้านอื่นไม่วา่ จะเป็ นตัวผลิตภัณฑ์ หรื อแม้แต่ตรายี่ห้อที่
หายากหรื อ ไม่ ไ ด้ว างจ าหน่ า ยตามร้ า นทั่ว ๆไป เน้น กลยุ ท ธ์ ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยโดย
จาเป็ นต้องขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็ นการสะดวกของลูกค้าที่เข้าใช้บริ การ และนอกจากกลยุทธ์
ทั้ง 2 ด้า นแล้ว โกลเด้น เพลซต้อ งให้ ค วามส าคัญกับ การให้บ ริ ก ารของพนัก งานโดยเน้นที่ ก าร
ให้บริ การที่สุภาพคอยให้คาแนะนาแก่ลูกค้าและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
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ABSTRACT
dddddddThis study aimed to identify factors that influence the marketing mix for a service shop
Golden Place in Bangkok. Data collection was questionnaire 420 respondent from 7 branch of
Golden Place in Bangkok were interviewed. Data were analyzed using descriptive statistics,
including frequency, percentage, mean and standard deviation as well as inferential statistics
including multiple regression analysis.
dddddddThe results showed that most of the sample were female, 31-42 years of age,
married, undergraduate, and being private company employee. The average monthly income was
more than 20000 Thai baht. Frequency of service 3 times per month. Their spending each time
around 400 baht. The result showed that there were 3 marketing mix factors that affects the
decision to use services at Golden Place, namely, 1) Goods are different from each other., 2) Many
branches and very easy to service., and 3) Service staff and good interpersonal skills.
dddddddSuggestion was on product strategy by increa variety of product & branch ; distribution
strategy by increasing branches ; and its service, particularly customer relationship focus.
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