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บทที1่ 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประวตัิควำมเป็นมำของทองค ำ 

            ทองค ำเป็นท่ีรู้จกักนัในสังคมมนุษยม์ำเป็นเวลำเกือบหกพนัปีมำแลว้ ค ำวำ่ “Gold” นั้นมำจำกค ำ 

ซ่ึงแปลว่ำทอง ในยุคโบรำณทองค ำไดน้ ำมำใช้เป็นเคร่ืองตกแต่งในพิธีกรรมทำงศำสนำหรือเพื่อเป็น

สัญลกัษณ์ของควำมมีอ ำนำจควำมรุ่งเรืองกำรคน้พบทองค ำคร้ังแรกสุด ดูเหมือนจะพบทำงแถบเอเชีย

ตะวนัตก โดยเฉพำะในประเทศอียปิตซ่ึ์งเป็นประเทศท่ีมีส่ิงของเคร่ืองทองใหป้รำกฏเห็นตั้งแต่ประมำณ 

4,000 ปีก่อนศริสต์ศักรำช ต่อมำได้มีกำรค้นพบอีกท่ีประเทศมำเซโดเนีย อิตำลี ฝร่ังเศส สเปน 

สหรัฐอเมริกำ และออสเตรเลีย กำรขุดทองเพิ่มมำกข้ึนหลังจำกท่ีมีกำรค้นพบทวีปอเมริกำ                 

นบัเป็นเวลำหลำยศตวรรษท่ีผำ่นมำ   ทองค ำยงัคงสำมำรถใชเ้ป็นเงินตรำท่ีมีค่ำสูงสุดและเป็นโลหะชนิด

เดียวท่ีไดรั้บกำรยอมรับในทุกหนทุกแห่งกำรใชท้องค ำเป็นเงินตรำนั้นมีบำงในดินแดนท่ีมีควำมเจริญ

ท่ีสุดในสมยัโบรำณทองค ำเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินตรำ(คือโลหะ) มำจนถึงศตวรรษท่ี 19 ไดมี้กำรเอำ

มำตรฐำนทองค ำเขำ้มำใช้ในระบบเงินตรำในหลำยประเทศนำยทุนใหญ่ๆโดยรัฐบำลเป็นผูห้ลอมท ำ

และจ ำหน่ำยเงินเหรียญทองค ำทองค ำจึงกลำยมำเป็นพื้นฐำนหลกัของระบบเงินตรำไป ไดมี้กำรก ำหนด

มำตรฐำนทองค ำใช้กนัเป็นคร้ังแรกท่ีสุดในประเทศองักฤษแลว้ค่อยๆขยำยออกไปประเทศอ่ืน ๆ เม่ือ

ทองค ำและเงินหลัง่ไหลเขำ้มำในยุโรปตะวนัตกภำยหลงัจำกท่ีไดมี้กำรคน้พบทำงภูมิศำสตร์คร้ังใหญ่ 

จำกหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์แสดงให้เห็นว่ำ ตณัหำของมนุษย์ในกำรท่ีมุ่งครอบครองทองค ำได้

ผลกัดนัใหม้นุษยแ์สวงหำอำณำนิคมท ำสงครำมและสร้ำงอำรยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ในช่วงเทศกำลตรุษจีน สินคำ้อยำ่งหน่ึงท่ีขำยดีคือทองค ำ ซ่ึงเป็นของท่ีมีค่ำและเป็นสิริมงคล แก่คน

ชำวไทยเช้ือสำยจีนจึงนิยมซ้ือเก็บไว ้หรือซ้ือใหลู้กหลำน นำยกสมำคมคำ้ทองค ำคำดวำ่ ช่วงเทศกำลตรุษจีน

จะมียอดขำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ส่วนรำคำทองค ำขณะน้ีมีแนวโน้มปรับตวัลดลง กรมกำรคำ้ภำยในลงพื้นท่ี

ตรวจสอบกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ และกำรจ ำหน่ำยทองค ำ เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในช่วงเทศกำล

ตรุษจีน สมำคมคำ้ทองค ำ ระบุวำ่ รำคำทองค ำช่วงน้ีมีแนวโน้มต ่ำกว่ำบำทละ 20,000 บำท จำกข่ำวปรับข้ึน

อตัรำดอกเบ้ียสหรัฐฯ รำคำทองท่ีปรับตวัลดลง ถือเป็นปัจจยับวกส ำหรับกำรลงทุนในระยะน้ี สำมำรถซ้ือ

เพื่อเก็งก ำไรได ้เเละหำกดูเเนวโน้มก็ยงัมีโอกำสท่ีรำคำทองค ำปรับตวัเพิ่มข้ึนรำคำทองค ำท่ีลดลง จะท ำให้

ยอดขำยทองค ำในช่วงเทศกำลตรุษจีนปีน้ีคึกคกัมำกข้ึน โดยเฉพำะทองรูปพรรณ คำดว่ำยอดขำยทองค ำใน

ระยะหลงัจำกน้ีจะขยำยตวัไดร้้อยละ 5 ซ่ึงกำรซ้ือทองคำดวำ่จะคึกคกัมำกข้ึน 

มีคนไทยจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีมกัซ้ือ ทองค ำ เก็บไวไ้ม่แพท้รัพยสิ์นอยำ่ง บำ้น, รถ,ท่ีดิน,อสังหำริมทรัพย ์

และอ่ืน ๆ  แต่ละคนมีเป้ำหมำยในกำรเก็บทองแตกต่ำงกนั แต่ไม่วำ่จะเก็บเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร ทองค ำ ก็

ยงัเป็นท่ีตอ้งกำรเสมอ  ซ่ึง 3 เหตุผลส ำคญัท่ีควรมี “ ทองค ำ ” เก็บไวบ้ำ้ง มีดงัน้ี 

1. ใชแ้ทนกำรเก็บเงิน  “ เก็บเงินสดยำก เลยลองเก็บเป็นทองแทน ” 

ทองค ำ เป็นสินทรัพยต์วัหน่ึงท่ีถูกน ำมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บเงิน ส ำหรับผูท่ี้เก็บเงินไม่อยู่ หรือผูท่ี้

ตอ้งกำรสร้ำงวินยัในกำรออมเงิน โดยกำรเก็บทองแทนกำรเก็บเงินนั้นแต่เปล่ียนจำกสะสมเงินเป็นสะสม

ทองค ำแทน โดยจะใช้กำรออมทอง คือทะยอยซ้ือทองสะสมทุกๆเดือน จะไดร้ำคำแบบเฉล่ีย เม่ือออมครบ

อยำกจะเบิกทองมำเก็บไวท่ี้ตวัเองหรือขำยคืนเปล่ียนเป็นเงินสดได ้

2.ใชจ่้ำยในยำมเจบ็ไขไ้ดป่้วย “ ตรวจเจอโรคร้ำย ค่ำรักษำแพง เงินเก็บไม่พอ ” 

ค่ำรักษำพยำบำล เป็นอีกหน่ึงรำยจ่ำยส ำคญัท่ีคนทุกวยัต้องคิดถึง โดยเฉพำะวยัเกษียณท่ีมีอำยุมำกข้ึน 

สุขภำพก็อำจไม่ได้แข็งเหมือนสมยัหนุ่มๆ สำวๆ โอกำสเกิดโรคร้ำยก็สูง  ดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับ

ค่ำใชจ่้ำยในส่วนน้ีดว้ย,ซ่ึงแน่นอนวำ่โรคร้ำยบำงโรคมีค่ำรักษำค่อนขำ้งสูง ประกนัสุขภำพ ,ประกนัสังคม 

อำจจะช่วยไดไ้ม่เต็มท่ีฉะนั้นตอ้งมีเงินเก็บในส่วนน้ีไม่น้อยแน่นอน เงินสดมีกำรใช้จ่ำยง่ำย หำกไม่มีกำร

วำงแผน เงินท่ีเก็บมำก็อำจจะหมดไปแบบง่ำยๆ เช่นกนั 

 

 

 



 

 

3. ใหเ้ป็นของขวญัในวนัส ำคญั เช่น “ ลูกรับปริญญำ ทองกอ้นน้ีคือทุนตั้งตน้ ” 

ทองค ำ เป็นสมบติัท่ีมีมูลค่ำ หลำยคนเก็บทองไวก้็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลำน , เอำไวเ้ป็นทุน

ส ำรองกำรเงิน หรือให้เป็นของขวญัในวนัส ำคญั ๆ เช่น วนัแต่งงำน , วนัสงกรำนต ์, วนัตรุษจีน , วนัรับ

ปริญญำ โดยส่วนใหญ่จะซ้ือ ทองรูปพรรณ อยำ่ง สร้อยทอง,แหวนทอง,ก ำไลทอง,จ้ีทอง ฯลฯ , ซ่ึงลูกหลำน

ก็จะไดน้ ำทองค ำไปต่อยอดทำงกำรเงินอีกทอดหน่ึงได ้

ส่ิงหน่ึงท่ีท ำให ้ทองค ำ ยงัเป็นท่ีนิยม คือ ควำมตอ้งกำรใชท้องค ำในดำ้นต่ำงๆ อยูเ่สมอ โดยเฉพำะ

ดำ้นกำรลงทุน ท่ีนกัลงทุนรำยใหญ่รำยยอ่ยหนัมำถือครองทองค ำกนัมำกข้ึนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงของ

ค่ำเงิน และ รำคำทอง ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองตำมควำมตอ้งกำร( Demand ) ซ่ึงไม่ใช่แค่ ทองรูปพรรณ 

เท่ำนั้นท่ีคนไทยนิยมซ้ือเก็บ แต่ทองค ำแท่งก็ไดรั้บควำมนิยมไม่แพก้นั คนไทยจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีซ้ือ ทองค ำ

แท่งเก็บไว ้เพรำะมีส่วนต่ำงของรำคำขำยออกและรำคำรับซ้ือนอ้ยกวำ่ ทองรูปพรรณ รวมถึงค่ำบล็อค ค่ำ

ก ำเหน็จ อยำ่งท่ีรู้กนัดีวำ่ค่อนขำ้งต่ำงกนัเยอะ โดยทองแท่งจะซ้ือถูกขำยแพงกวำ่มำก แต่ไม่วำ่จะเก็บทองไว้

เพื่ออะไร กำรมีทองส ำรองไวก้็ยอ่มท ำใหไ้ดห้ลกัประกนักำรเงินหำกเกิดปัญหำ 

รำคำทองค ำระยะน้ี นกัวิเครำะห์จำกหลำยส ำนกั มองวำ่ ระยะสั้นระยะกลำงเป็นช่วงขำข้ึนของทอง 

ซ่ึงปกติในช่วงตน้ปี ต่อเน่ืองเทศกำลส ำคญัๆ ช่วงน้ีเป็นช่วงกำรปรับข้ึนของรำคำทองซ่ึงก็สุดแลว้แต่วำ่ปัจจยั

ต่ำงๆ ในแต่ละปีจะมีผลมำก นอ้ยขนำดไหนเน่ืองจำกยงักงัวลต่อภำวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนขอโลกซ่ึงกำรส่ง

สัญญำณดงักล่ำวนกัลงทุนจึงคลำยควำมกงัวลก่อนหนำ้น้ีท่ีวำ่เฟดจะปรับข้ึนอตัรำดอกเบ้ียอีกคร้ัง 

จำกจุดเร่ิมตน้เร่ิมกิจกำรผลิตดว้ยรูปพรรณนำคและกรอบพระดว้ยควำมช ำนำญและฝีมืออนัประณีต

ในช่ือคุณ ฮั้ว ซ่ึงตั้งอยูใ่นยำ่นบำ้นหมอ้โดยควำมเป็นมำเป็นอำชีพจำกรุ่นสู่รุ่นโดยเร่ิมจำกกำรผลิตกรอบพระ

ในลกัษณะรับจำ้งผลิตอย่ำงเดียวตั้งแต่ปี 2536 ได้เร่ิมก่อตั้งข้ึนมำต่อมำในปี2543ได้ก่อตั้งบริษทั ที.ดี.ซี. 

โกลด์ จ  ำกดัข้ึนมำกบักำรด ำเนินธุรกิจน ำเขำ้และส่งออกทองค ำแท่งและเน้ือทองบริสุทธ์ิโดยด ำเนินกำรคำ้

ปลีก-คำ้ส่ง เพื่อลองรับควำมตอ้งกำรทองค ำท่ีเพิ่มข้ึนของตลำดทองค ำภำยในประเทศ ทั้งกลุ่มลูกคำ้ท่ีบริโภค

ทองค ำเพื่อกำรลงทุน และกลุ่มผูผ้ลิต ต่อมำในปี 2546 เร่ิมก่อตั้งบริษทั หล่อเซ่งเฮง จ ำกดั เพื่อเป็นผูน้ ำดำ้น

กำรผลิตกรอบพระลว้น ออกแบบลวดลำยงดงำมและสะทอ้นเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทยดว้ยคุณภำพท่ีเป็นท่ี

หน่ึง จึงท ำใหห้ล่อเซ่งเฮงเป็นศูนยก์รอบพระคุณภำพท่ีดีท่ีสุดของเมืองไทยจนมำถึงปัจจุบนั 

 

 



 

 

คุณฮั้ว กรุ๊ป ก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลำงกำรบริกำรในธุรกิจดำ้นทองค ำอยำ่งครบวงจร และเป็นหน่ึง

ในควำมภำคภูมิใจตลอด 50 ปีในกำรท ำธุรกิจทองค ำดว้ยประสบกำรณ์กำรท ำงำนท่ีมีมำอยำ่งยำวนำน ท ำให้

บริษทัในเครือคุณฮั้ว กรุ๊ป มีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจทองค ำและเคร่ืองประดบัเป็นอย่ำงสูง มีบุคลำกรและ

ทีมงำนท่ีมีคุณภำพ พร้อมควำมตั้งใจจริงในกำรพฒันำสินคำ้และบริกำร เพื่อเป็นกำรขยำยงำนทำงธุรกิจ

ทองค ำและเคร่ืองประดบั ซ่ึงปัจจุบนักิจกำรในเครือคุณฮั้ว กรุ๊ป สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

ไดอ้ยำ่งครบวงจร 

บริษทัในเครือคุณฮั้ว กรุ๊ป มีทั้งหมด 4 บริษทั อนัไดแ้ก่ 

-  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ห้ำงทองคุณฮ้ัว (หล่อ) 

-  บริษัท หล่อเซ่งเฮง จ ำกดั 

-  บริษัท ท.ีดี.ซี. โกลด์ จ ำกดั 

-  บริษัท เค.จี.อำร์ กรุ๊ป จ ำกดั 

แต่ละบริษทัในเครือคุณฮั้ว กรุ๊ป มีสินคำ้ท่ีหลำกหลำยและแตกต่ำงกนัแต่ยงัคงคุณภำพท่ีดีมีมำตรฐำนสูง 

พร้อมตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละกลุ่ม 

         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ห้ำงทองคุณฮั้ว (หล่อ) เร่ิมตน้จำกกำรเป็น “ร้ำนคุณฮ้ัว” ท่ีเปิดกิจกำรเป็นผูผ้ลิต

ทองค ำรูปพรรณและส่งตำมร้ำนทองต่ำงๆ เป็นเวลำกว่ำ 50 ปีจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2536 ร้ำนคุณฮั้วไดข้ยำย

กิจกำรและเปิดหน้ำร้ำนเพื่อควำมสะดวกของลูกคำ้ในนำม ห้ำงทองคุณฮั้ว (หล่อ) ซ่ึงด ำเนินกำรคำ้ทองค ำ

รูปพรรณและกรอบพระเล่ียมทองให้กบัร้ำนทองคำ้ส่ง และ ดว้ยควำมตอ้งกำรของตลำดคำ้ปลีกท่ีเพิ่มข้ึน

อย่ำงต่อเน่ือง ห้ำงทองคุณฮั้ ว  (หล่อ) จึงได้ขยำยกิจกำรเพิ่มในส่วนของกำรค้ำปลีกทองค ำและ

เคร่ืองประดบัอญัมณีต่ำงๆรวมไปถึงรับสั่งผลิตงำนฝีมือต่ำงๆ ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยวตัถุดิบท่ีมี

คุณภำพสูงตรงตำมมำตรฐำนและบริกำรท่ีดีเยี่ยม ท ำให้สินค้ำทุกช้ินสร้ำงสรรค์อย่ำงมีคุณภำพ มีควำม

ประณีต และพิถีพิถนั โดยทีมงำนท่ีมีประสบกำรณ์และมีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นสูง ห้ำงทอง คุณฮั้ว (หล่อ)

มีสินคำ้มำกมำยหลำยแบบซ่ึงมีควำมโดดเด่นทั้งในดำ้นคุณภำพและรูปแบบงำน 

 

 

 



 

 

จำกประสบกำร์กว่ำ 50 ปีในกำรผลิตทองค ำรูปพรรณ 96.5% และเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรำยท่ีผ่ำน

เกณฑก์ำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ) ท ำให้สินคำ้จำกหำ้งทองคุณฮั้ว (หล่อ) เป็น

ท่ียอมรับอย่ำงกวำ้งขวำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ด้วยวตัถุดิบกำรผลิตท่ีมีคุณภำพสูงประกอบกบั

กระบวนกำรผลิตท่ีทนัสมยับนควำมเช่ียวชำญพิถีพิถนัของช่ำงผูช้  ำนำญกำร ห้ำงทองคุณฮั้ว (หล่อ) จึง

สำมำรถน ำเสนอทองรูปพรรณ 96.5% ในรูปแบบหลำกหลำยทั้งสร้อยคอ สร้อยขอ้มือ ก ำไล จ้ี แหวน ต่ำงหู 

และเคร่ืองทองส ำหรับโอกำสส ำคญั  ร้ำนทองนั้นจดัเป็น กลุ่มท่ีเส่ียงในกำรถูกก่อเหตุอำชญำกรรม ในทุก

รูปแบบทั้ งลักทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ เลยต้องมีมำตรกำรป้องกันกำรก่อเหตุ 

อำชญำกรรม เป็นแนวทำงหน่ึงท่ีช่วยควบคุมกำรเกิดอำชญำกรรมใหอ้ยูใ่นปริมำณท่ียอมรับได ้วตัถุประสงค์

ของมำตรกำรป้องกนัต่ำงๆ  เพื่อท่ีจะไดแ้กปั้ญหำอำชญำกรรมของสังคมให ้ลดนอ้ยลง   สภำพของสังคมใน

ปัจจุบนันั้นมีกำรเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมำกและวิวฒันำกำรมำโดยตลอดดำ้นเศรษฐกิจสังคม  กำรเมือง กำร

ปกครอง เทคโนโลยีและควำมแตกต่ำงของชนชั้น เขำ้มำประกอบอำชีพของคนต่ำงชำติโดยผิดกฎหมำย 

ปัญหำดงักล่ำวน้ีอำจส่งผลใหเ้กิดอำชญำกรรมซ่ึงมีแนวโนม้มำกยิง่ข้ึนและมีควำมรุนแรงข้ึนอยูเ่สมอ 

จำกขอ้มูลดงักล่ำว คณะผูว้ิจยัจึงมีควำมสนใจในกำรศึกษำเร่ือง “กำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัธุรกิจ

ร้ำนทอง บริษทัห้ำงทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จ  ำกดั กรณีศึกษำกำรวำงมำตรกำรป้องกนักำรปลน้ร้ำนทอง” เพื่อให้

คณะผูว้จิยัผูท่ี้มีเก่ียวขอ้ง และสถำนประกอบกำร สำมำรถน ำขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อศึกษำกำรบริหำรจดักำรเก่ียวกบัธุรกิจร้ำนทอง บริษทั หำ้งทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จ  ำกดั 

1.2.2 เพื่อศึกษำควำมตอ้งกำรของตลำดคำ้ปลีกทองค ำท่ีเพิ่มข้ึนตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

1.2.3 เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวจิยั ตั้งแต่เดือน พฤษภำคม - สิงหำคม พ.ศ. 2562 

 1.3.2 พื้นท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำ คือ บริษทั หำ้งทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จ  ำกดั 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ไดน้ ำผลท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแกไ้ขมำตรกำรป้องกนัอำชญำกรรมร้ำนทอง 

 1.4.2 สำมำรถน ำขอ้มูลน้ีไปเป็นแนวทำงคน้ควำ้วจิยั ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมำตรกำรป้องกนัและ

อำชญำกรรม 



 

 

บทที ่2 

                                           ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ทองค ำ (Gold) คือ ธำตุโลหะสีเหลืองทองมนัวำวเน้ืออ่อนนุ่ม สำมำรถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองค ำไม่ท ำ

ปฏิกิริยำกับสำรเคมีส่วนใหญ่ นอกจำกน้ีทองค ำยงัใช้เป็นทุนส ำรองทำงกำรเงินของหลำยประเทศ ใช้

ประโยชน์เป็นเคร่ืองประดบัต่ำงๆ เช่น สร้อยคอ, สร้อยขอ้มือ , แหวน , งำนทนัตกรรม และ อิเล็กทรอนิกส์ 

ดำ้นทนัตกรรม  มีกำรใชท้องค ำเพื่อกำรครอบฟัน เช่ือมฟัน หรือกำรเล่ียมทอง และยงัมีกำรใชใ้นกำรผลิตฟัน

ปลอม เน่ืองจำกทองค ำมีควำมคงทนต่อกำรกดักร่อน กำรหมองคล ้ำ และยงัมีควำมแขง็แรงอีกดว้ย โดยจะใช้

ทองค ำผสมกบัธำตุอ่ืน ๆ ดำ้นอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรน ำทองค ำมำใช้เป็นวสัดุท่ีท ำหน้ำท่ีสัมผสัในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เช่น เคร่ืองคิดเลข โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทมื์อถือ เน่ืองจำกทองค ำมีค่ำกำร

น ำไฟฟ้ำสูง และมีควำมคงทนต่อกำรกดักร่อน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ และอำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองไฟฟ้ำ

เหล่ำนั้น 

การขายคืออะไร 

1) การขาย คือ กำรให้ค  ำสัญญำกำรให้ค  ำสัญญำ เช่นลูกคำ้อยำกไดล้วดลำยรูปประพรรณตำมสั่งแบบแปลก

ใหม่ไซตพ์ิเศษผูจ้ดัโดยให้ค  ำสัญญำวำ่ท ำไดแ้บบท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ก็ยิ่งขำยไดม้ำกข้ึนเป็นตวักำรให้ค  ำสัญญำ

ตอ้งตีคู่มำกบั “ กำรบริหำรควำมคำดหวงัของลูกคำ้ ”คือกำรท ำใหผ้ลลพัธ์อยูเ่หนือกวำ่ระดบัท่ีลูกคำ้คำดหวงั

ไวเ้สมอโดยช่ำงฝีมือท่ีมีประสบกำรณ์มำอยำ่งยำวนำน และท่ีส ำคญัเม่ือสัญญำกบัลูกคำ้ไวแ้ลว้ก็ตอ้งท ำใหไ้ด้

ตำมนั้นไดจ้ริง 

2) การขาย คือ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ เป็นกำรเอำควำมรู้สึกท่ีเรำมีส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ท่ีอยูต่รงหนำ้ 

ดว้ยกำรพูด กำรเล่ำ พร้อมดว้ยเหตุผลปัจจยัสนบัสนุนต่ำงๆ เสริมทพัดว้ยน ้ำเสียง สีหนำ้ ลกัษณะท่ำทำง หรือ

แมแ้ต่กำรแต่งตวั ส่ือออกไปให้เขำไดส้ัมผสั feeling เดียวกนัแลว้ in ไปกบัเรำ กำรขำยตอ้งส่ืออำรมณ์อยำก

ได ้ส่งอำรมณ์ใหเ้กิดกิเลส จนลูกคำ้เกิดควำมรู้สึกตอ้งกำรมำกกวำ่ท่ีคิดไวใ้นตอนแรก และอยำกไดม้นัเด๋ียวน้ี  

 

 

 



 

 

 ความส าคัญของการขาย   

                  วิชำกำรขำยเป็นทั้งศำสตร์ และศิลป์ ดงันั้น ศิลปะกำรขำย จึงหมำยถึง กำรมีศิลปะในกำรเกล้ีย
กล่อมจูงใจให้คนอ่ืนเห็นดว้ยกบัควำมคิดของเรำ โดยเขำไดรั้บควำมพึงพอใจหรือประโยชน์จำกกำรกระท ำ
นั้น และเรำไดก้ ำไรเป็นกำรตอบแทน  
 ดงันั้น จึงสรุปนิยำมของค ำว่ำ กำรขำย ( Selling )ได้เป็นกระบวนกำรในกำรชักจูง จูงใจ หรือกระตุน้ให้
บุคคลท่ีคำดว่ำจะเป็นลูกค้ำเกิดควำมต้องกำรหรือยอมรับในสินค้ำ บริกำร หรือควำมคิดของตนโดยจะ
ด ำเนินกำรโดยบุคคลหรือไม่ก็ตำมแลว้ส่งผลให้เกิดกำรซ้ือสินคำ้หรือบริกำรหรือยอมรับในควำมคิดนั้น ๆ 
ผูข้ำยก็จะไดรั้บผลประโยชน์ทำงกำรคำ้   
 
ลกัษณะพืน้ฐานของการขายทีส่ าคัญมี  5 ประการ ประกอบด้วย 
 

1) การให้ความช่วยเหลือลูกค้า  

พนกังำนขำยตอ้งรู้วำ่ลูกคำ้ตอ้งกำรอะไร และเสนอขำยในส่ิงท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรคนเรำยอ่มมีควำมอยำกไดแ้ละ

ควำมต้องกำรสินค้ำหรือบริกำรเสมอ พนักงำนขำยจะต้องคน้ให้พบว่ำส่ิงท่ีลูกคำ้ต้องกำรนั้นคืออะไร 

พนกังำนขำยท่ีไม่สนใจต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ มกัจะไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรขำย งำนช้ินแรกท่ี

พนักงำนจะต้องรู้ ก็คือ ลูกคำ้อยำกได้หรือตอ้งกำรอะไร เม่ือทรำบแล้วจึงเสนอผลิตภณัฑ์ หรือบริกำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรหรือควำมอยำกไดข้องลูกคำ้ 

2) การชักจูงใจลูกค้า 

 พนักงำนขำยตอ้งให้ลูกค้ำตดัสินใจซ้ือสินคำ้ด้วยควำมพึงพอใจในภำพพจน์ของสินคำ้พนักงำนขำยท่ี

ประสบควำมส ำเร็จย่อมรู้ดีวำ่กำรบีบบงัคบัให้ลูกคำ้ตดัสินใจซ้ือนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท ำ พนกังำนขำย

จะตอ้งชักจูงใจให้ลูกคำ้ตดัสินใจซ้ือด้วยกำรสร้ำงภำพพจน์ในตวัสินคำ้ โดยให้ลูกคำ้มีส่วนแสดงควำม

คิดเห็น   เปิดโอกำสให้ลูกคำ้เลือกสินคำ้หรือบริกำรดว้ยควำมพึงพอใจ  พนกังำนขำยสำมำรถท่ีจะเร่งเร้ำให้

ลูกคำ้ตดัสินใจซ้ือดว้ยควำมประทบัใจ 

 

 



 

 

3) การติดต่อส่ือสาร  

 พนกังำนขำยตอ้งถ่ำยทอดคุณภำพ คุณลกัษณะของสินคำ้และผลประโยชน์ท่ีลูกคำ้จะไดรั้บไดเ้ป็นอยำ่งดี

พนักงำนขำยท่ีมีประสิทธิภำพคือ นักส่ือสำรท่ีดี  สำมำรถถ่ำยทอดคุณภำพของสินคำ้ลกัษณะของกำร

ท ำงำนของสินค้ำ  อธิบำยคุณสมบัติ  และผลประโยชน์ท่ีลูกค้ำจะได้รับอย่ำงฉลำด  ในขณะเดียวกัน

พนกังำนขำยจะตอ้งสำมำรถถ่ำยทอดนโยบำยของบริษทัใหลู้กคำ้เขำ้ใจลกัษณะทำงกำรคำ้ของบริษทั  และ

ลูกคำ้จะไดรั้บบริกำรอะไรบำ้งจำกบริษทับำ้ง 

4) การขายคือการแก้ปัญหาให้กบัลูกค้า  

ลูกคำ้ทัว่ไปมกัจะประสบปัญหำในกำรตดัสินใจซ้ือ  คือ  ไม่สำมำรถเลือกซ้ือสินคำ้หรือบริกำรให้ตรงกบั

ควำมตอ้งกำร  ดงันั้น  จึงเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนขำยท่ีจะให้ควำมช่วยเหลือและแก้ปัญหำให้กบัลูกคำ้ 

ตวัอย่ำง  ลูกคำ้ตอ้งกำรซ้ือทอง  มกัจะมีปัญหำเสมอ  ส ำหรับกำรเลือกลวดลำยท่ีให้เหมำะกบักลุ่มลูกคำ้  

และพร้อมท่ีจะใชเ้งินเป็นจ ำนวนมำก  ท่ีจริงแลว้ลูกคำ้ตอ้งกำรให้แน่ใจวำ่ไดใ้ชเ้งินอยำ่งคุม้ค่ำและตอ้งกำร

เลือกลวดลำยท่ีท ำใหลู้กคำ้พึงพอใจ   

  5.  การขายคืออาการให้ความรู้แก่ลูกค้า 

คนเรำโดยทัว่ไปมกัไม่ค่อยนึกถึงวำ่ตวัเองอยำกไดแ้ละตอ้งกำรอะไรจึงเป็นหนำ้ท่ีของพนกังำนขำยท่ีจะตอ้ง

คน้หำค ำตอบเหล่ำน้ีในตลำด  มีผลิตภณัฑ์หลำยชนิดท่ีตอ้งอำศยัควำมรู้ทำงดำ้นเทคนิคมำกเกินกวำ่ท่ีลูกคำ้

ทัว่ ๆไปจะเขำ้ใจได้  พนักงำนขำยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะให้รำยละเอียด  ให้ควำมรู้เก่ียวกบัสินคำ้แก่ลูกค้ำ  

สินคำ้บำงชนิดมีคุณสมบติัพิเศษ  พนกังำนขำยท่ีมีประสิทธิภำพจะรู้ถึงควำมลบัน้ี และบอกใหลู้กคำ้ไดท้รำบ

ถึงคุณภำพพิเศษของสินคำ้ท่ีไม่ไดร้ะบุเอำไว ้ย่อมสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ และท ำให้ขำยสินคำ้ได ้ 

พนกังำนขำยเปรียบซ่ึงจะตอ้งอธิบำย สำธิต เปรียบเทียบ ใหค้วำมกระจ่ำงแก่ลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำร 

 
 
 



 

 

 ประเภทของงานขาย 
กำรแบ่งประเภทของงำนขำยนั้นข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องกำรแบ่งวำ่จะยดึส่ิงใดเป็นเกณฑ์โดยทัว่ไป 

งำนขำยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1 . ระบบการขายตรง (DirectSales) คืองำนท่ีจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรจำกผูผ้ลิตให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง

ไม่ใช่พ่อคำ้คนกลำงหรือตวัแทนจ ำหน่ำย ผูข้ำยไดพ้บกบัผูบ้ริโภคโดยตรงโดยจะสร้ำงควำมสะดวกสบำย

ให้แก่ผูบ้ริโภค ผูข้ำยยงัให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรงอีกดว้ยทั้งให้ค  ำแนะน ำ และรวมไป

ถึงกำรใหบ้ริกำรแก่ผูบ้ริโภคอยำ่งใกลชิ้ดทั้งยงัสร้ำงโอกำสทำงกำรขำยในทำงสังคมและรำยไดแ้ก่ผูข้ำยอีก 

-  การขายโดยทางไปรษณย์ี (Mail Selling) กำรขำยทำงน้ีทำงร้ำนจะไม่รับประกนัในกรณีสินคำ้หำยโดนเด็ด

ขำย ทำงร้ำนยนิดีท่ีจะส่งสินคำ้ไปทำงไปรษณียถ์ำ้หำกลูกคำ้ยินยอมท่ีสะดวกส่งสินคำ้ทำงน้ีแบบนอ้ยช้ินใน

กรณีท่ีจะเปล่ียนสินคำ้คืน เน่ืองจำกสินคำ้ช ำรุดหรือตอ้งกำรขำยลูกคำ้อำจไม่สะดวกมำทำงร้ำนไดน้ั้น 

-  การขายโดยใช้โทรศัพท์ (Telephone Selling)  งำนขำยประเภทน้ี พนกังำนขำยจะท ำกำรขำยคลำ้ยคลึงกบั

กำรขำยท่ีตอ้งเผชิญหน้ำกบัลูกคำ้ เพียงแต่ใช้โทรศพัท์แทน งำนขำยทำงโทรศพัท์จะใช้กำรโทรศพัท์ของ

พนกังำนขำยเพื่อกำรหำลูกคำ้ใหม่ กำรให้บริกำรลูกคำ้ปัจจุบนั กำรโฆษณำสินคำ้ ซ่ึงกำรขำยทำงโทรศพัท์

มกัจะถูกใช้ร่วมกบักำรโฆษณำ กำรส่งจดหมำยกำรขำยโดยแค็ตตำล็อก และกำรขำยแบบซ่ึงหน้ำ แต่ทั้งน้ี

กำรขำยทำงโทรศพัท์จะเหมำะสมกบัเฉพำะบำงกรณีเท่ำนั้น เช่น หำกเป็นกรณีท่ีสินคำ้มีควำมจ ำเป็นตอ้ง

อำศยักำรส่ือสำรซ่ึงหน้ำ หรือตอ้งมีกำรอธิบำยรำยละเอียดสินคำ้หรือมีกำรสำธิตกำรใช้แลว้กำรขำยทำง

โทรศพัทก์็อำจไม่เหมำะสม 

-  การขายโดยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automatic Vending Machine)  ในอุตสำหกรรมประเภทเคร่ืองจกัร 

โปรแกรมด้ำนกำรควบคุม เป็นต้น มกัจ ำเป็นต้องมีพนักงำนขำยทำงเทคนิคซ่ึงมีควำมรู้และได้รับกำร

ฝึกอบรมดำ้นเทคนิคของตวัผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นอย่ำงดี เพื่อท่ีจะสำมำรถส่ือสำรคุณลกัษณะเฉพำะท่ี

ซบัซอ้นของตวัผลิตภณัฑข์องบริษทัใหก้บัลูกคำ้ได ้

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ระบบผ่านตัวแทนคนกลาง (Middleman Sales)  กำรขำยท่ีผูผ้ลิตไม่ไดข้ำยสินคำ้ใหผู้บ้ริโภคโดยตรง แต่

จะมีตวัแทนจ ำหน่ำย ผูค้ำ้ส่ง หรือผูค้ำ้ปลีก เขำ้มำเป็นคนท่ีรับสินคำ้จำกผูผ้ลิตมำจ ำหน่ำยแก่ผูบ้ริโภคอีกต่อ

หน่ึง ไดแ้ก่ 

 -  พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middleman)  เป็นพอ่คำ้ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในตวัสินคำ้ เช่นสำมำรถตั้งรำคำขำยได ้

ไดแ้ก่ ผูค้ำ้ส่ง และผูค้ำ้ปลีก เช่น บริษทัผลิตทองรูปพรรณและทองค ำแท่งจะขำยสินคำ้ไปยงัร้ำนขำยส่งหรือ

ร้ำนขำยปลีก (หำ้งสรรพสินคำ้) เพื่อจ ำหน่ำยใหแ้ก่ประชำชนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคคนสุดทำ้ยต่อไป 

 -  ตัวแทนคนกลาง (Agent Middleman)  เป็นตวัแทนของผูผ้ลิตไม่มีกรรมสิทธ์ิในตวัสินคำ้ มีหนำ้ท่ีจดัส่ง

สินคำ้ ไดแ้ก่นำยหนำ้ หรือตวัแทนจ ำหน่ำย ตวัอยำ่งเช่น บริษทัผูผ้ลิตทองค ำและ ขำยสินคำ้ใหก้บัตวัแทน

จ ำหน่ำยแต่ละเขต จำกนั้นผูค้ำ้ส่งจะมำรับซ้ือสินคำ้จำกตวัแทนจ ำหน่ำยเขตนั้นไปขำยใหก้บัร้ำนคำ้ปลีก 

ก่อนท่ีจะขำยใหแ้ก่ผูบ้ริโภคคนสุดทำ้ย 

 งานขายทีแ่บ่งตามลกัษณะงาน แยกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 

1. งานขายทีใ่ช้พนักงานขาย (Personal Selling)  คือ งำนขำยท่ีจะใหพ้นกังำนไปเสนอขำยสินคำ้และบริกำร

ใหก้บัลำกคำ้โดยตรง งำนขำยประเภทน้ีจดัเป็นงำนขำยท่ีส ำคญัท่ีสุด และยงัเป็นงำนท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขำยของกิจกำรนั้นๆ ดว้ย งำนขำยท่ีใชพ้นกังำนขำยน้ีแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

-  งานขายปลกี (Retail Selling)  กำรขำยลกัษณะน้ีลูกคำ้จะมำหำพนกังำนขำย ส ำหรับกำรขำยประเภทน้ีอำจ

ไม่จ  ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรฝึกอบรมมำก แต่พนกังำนขำยตอ้งมีควำมรู้เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์มีทกัษะกำรติดต่อ

ระหวำ่งบุคคล และมีควำมสำมำรถในกำรติดต่อกบัลูกคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำยสูงท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรทำงร้ำน 

-  งานขายส่ง (Wholesales Selling)  คือ กำรขำยสินคำ้ให้กบัตวักลำง ต่ำง ๆ เช่น ตวักลำงประเภทร้ำนคำ้

ปลีก เพื่อน ำสินคำ้นั้นไปขำยต่อใหก้บัผูบ้ริโภคโดยกิจกำรดำ้กำรขำยส่งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหำก ำไร

จำกกำรขำยสินคำ้ใหแ้ก่ตวักลำง สินคำ้ท่ีน ำมำขำยส่งนั้นมีมำกมำยหลำยชนิดส่วนใหญ่จะเป็นสินคำ้ท่ีควำม

จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนัเช่น อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองตวั อุปกรณ์กำรเรียน เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 

รวมทั้งสินคำ้ฟุ่มเฟือยท่ีสร้ำงควำมสุขทำงใจ เช่น เคร่ืองส ำอำง เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



 

 

1. งานขายทีไ่ม่ใช้พนักงานขาย (Non-Personal Selling)  คือ งำนขำยท่ีไม่ตอ้งใชบุ้คคลไปติดต่อเพื่อเสนอ

ขำย แต่จะใชเ้ทคนิควธีิกำรอ่ืน เพื่อน ำเสนอแก่ลูกคำ้แทนวธีิกำรท่ีนิยมใชก้นัในกิจกรรมทำงธุรกิจหลำย

ประกำรดงัน้ี เช่น กำรโฆษณำ , กำรจดัแสดงสินคำ้ , กำรส่งเสริมกำรขำย , กำรบริกำรตนเอง 

-  การโฆษณา (Advertising)  งำนขำยจะใชว้ิธีกำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์หลำกหลำย วิธีท่ีใชส่้วนใหญ่จะ

เป็นกำรใชส่ื้อมวลชนซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมำก เช่น กำรโฆษณำในหนงัสือพิมพ ์นิตยสำร โทรทศัน์ วิทยุ ป้ำย

โฆษณำตำมท่ีสำธำรณะต่ำง ๆ แผน่พบั แคตตำล็อก เป็นตน้ งำนดำ้นโฆษณำเป็นส่ิงจ ำเป็นและถือวำ่เป็นวิธี

เสนอขำยท่ีไดผ้ลดี เพรำะสำมำรถใหข้อ้มูลรำยละเอียดพร้อมทั้งกระตุน้ใหลู้กคำ้ตดัสินใจซ้ือสินคำ้ไดท้นัที 

-  การจัดแสดงสินค้า (Display) เป็นงำนขำยท่ีไม่ตอ้งใช้พนักงำนขำยแต่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงสินคำ้ได้

ทรำบขอ้มูลและเป็นรูปลกัษณ์ กำรจดัแสดงสินคำ้จะตอ้งให้เป็นท่ีน่ำสนใจและดึงดูดลูกคำ้ให้มำกท่ีสุด 

เพรำะถำ้หำกลูกคำ้สนใจในตวัสินคำ้เขำ้ไปติดต่อสอบถำมขอชมสินคำ้และบริกำร อนัจะท ำให้เกิดควำม

ตอ้งกำรและตดัสินใจซ้ือสินคำ้ในเวลำต่อมำ 

-  การส่งเสริมการขาย (Promotion)  คือ งำนท่ีกิจกำรทำงธุรกิจด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมให้งำนขำยนั้นมี

ประสิทธิภำพ เช่น กำร ลด แลก แจก แถม ส่งช้ินส่วนชิงโชค เป็นตน้ 

-  การบริการตนเอง (Self Service)  คืองำนขำยประเภทท่ีลูกคำ้จะตอ้งบริกำรตนเอง เช่น ตูข้ำยน ้ ำด่ืมท่ีผูซ้ื้อ

จะตอ้งหยอดเหรียญและเลือกสินคำ้เองตำมควำมพอใจ หรือกำรเลือกซ้ือสินคำ้ในแผนกซูปเปอร์มำร์เก็ต 

เป็นตน้ 

งำนขำย มีลกัษณะเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรชักจูงใจและโน้มน้ำว หรือใช้ศิลปะกำรขำยเป็นส ำคญั  

ดงันั้น พนักงำนขำยจะตอ้งมีคุณสมบติัและควำมรอบรู้หลำยประกำร เช่น ด้ำนพื้นฐำนกำรปฏิบติัหน้ำท่ี

เก่ียวขอ้งกบักำรขำยโดยตรง ด้ำนจิตวิทยำในกำรปรับตวัเขำ้หำลูกคำ้ กำรเตรียมตวัก่อนเขำ้พบลูกคำ้ กำร

ปฏิบติักำรภำยหลงัส้ินสุดกำรขำย  ดงันั้น ผูป้ระกอบกำรตอ้งให้ควำมส ำคญัของกำรขำยเป็นหลกั นอกจำก

กิจกำรจะมีสินคำ้พร้อมเพื่อขำย มีลูกคำ้มุ่งหวงัเป็นเป้ำหมำยส ำคญัในกำรขำย มีบุคลำกรปฏิบติักำรขำย ยงั

ไม่เพียงพอส ำหรับกำรสร้ำงเสริมกำรขำยให้มีประสิทธิภำพ ต้องอำศยัศิลปะกำรขำยท่ีนักขำยเหล่ำนั้น

น ำมำใชใ้นระหวำ่งกำรปฏิบติักำรดว้ย จึงจะบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว ้  

 

 

 

 

 



 

 

ลกัษณะของงานขาย 

1) งำนขำยท่ีตอ้งใชเ้วลำในกำรขำยและกำรเตรียมกำรขำยมำก 

2) งำนขำยท่ีขำยไดค้ร้ังหน่ึงแลว้ตอ้งใชเ้วลำอีกนำนกวำ่จะขำยไดอี้ก 

3) งำนขำยท่ีขำยไดใ้นระยะเวลำอนัรวดเร็ว 

4) งำนขำยท่ีตอ้งมีบริกำรหลงักำรขำย 

5) งำนขำยท่ีเตรียมกำรขำยนอ้ยและไม่ตอ้งมีบริกำรหลงักำรขำย 

งำนขำยสินคำ้หรือบริกำรสำมำรถจดัแบ่งไดเ้ป็นหลำยๆประเภทตำมควำมเหมำะสมของประเภทลูกคำ้ท่ี

ตอ้งกำรซ้ือสินคำ้ในวนัหน่ึงๆ ควำมตอ้งกำรสินคำ้เกิดข้ึนมำกมำย ทั้งเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำง

ควำมพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภค หรือเพื่อน ำไปใชใ้นกำรผลิตสินคำ้เพื่อน ำไปขำยต่อ            

        การพจิารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์ (Product Considerations) เน่ืองจำกผลของกำรมุ่งเนน้กำรผลิตท่ีใช้

ตน้ทุนต ่ำ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตจ ำนวนมำก โดยสินคำ้ท่ีผลิตออกมำจ ำหน่ำยไม่มีควำมแตกต่ำงกนั ทั้งในดำ้น

คุณภำพและรำคำท ำใหเ้กิดภำวะสินคำ้ลน้ตลำด ดงันั้นนกักำรตลำดจึงตอ้งพยำยำมคิดคน้หำวธีิท่ีจะท ำให้

สินคำ้เกิดควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนั โดยปรับปรุงสินคำ้ใหมี้คุณภำพและรูปลกัษณ์ท่ีดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบ

กบัรำคำ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงแนวควำมคิดทำงกำรตลำดแบบน้ีจะยดึหลกัวำ่ผูบ้ริโภคจะมีควำมพึงพอใจ

ในสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและรูปลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัรำคำจึงตอ้งปรับปรุงคุณภำพและพฒันำให้

ดีกวำ่คู่แข่งขนัอยูเ่สมอเพื่อควำมทนัสมยัอยูต่ลอดเวลำ 

 1. การพจิารณาด้านตลาด (Market Considerations)  คือ กำรตั้งรำคำตำมตำมตลำด (On going price) 

เหมำะส ำหรับสินคำ้ท่ีสร้ำงควำมแตกต่ำงไดย้ำกจึงไม่สำมำรถจะตั้งรำคำใหแ้ตก ต่ำงจำกตลำดคู่แข่งขนัได ้

นัน่คือ กำรตั้งรำคำตำมคู่แข่งขนั 

 2. การพจิารณาด้านคู่แข่งขัน (Competition Considerations)  คือ กำรตั้งรำคำตำมควำมพอใจ โดยไม่

ค  ำนึงถึงคู่แข่งขนั เหมำะส ำหรับผลิตภณัฑท่ี์มีควำมแตกต่ำงในตรำสินคำ้ สินคำ้ท่ีมีเอกลกัษณ์ส่วนตวัมี

ภำพพจน์ท่ีดี จะตั้งรำคำเท่ำไรก็ไม่มีใครเปรียบเทียบ 

 3. พจิารณาคนกลาง (Middlemen Considerations)  คือ ผูผ้ลิตตอ้งก ำหนดควำมรับผิดชอบของคนกลำง

อยำ่งชดัเจน คนกลำงตอ้งไดรั้บกำรดูแลดว้ยกำรใหเ้กียรติ และใหโ้อกำสในกำรสร้ำงก ำไรร่วมกนั 

ประกอบดว้ย  นโยบำยดำ้นรำคำผูผ้ลิตควรจดัท ำรำยกำรรำคำสินคำ้ รำยกำรส่วนลดท่ีเหมำะสมและยติุธรรม

ต่อผูจ้ดัจ  ำหน่ำย เง่ือนไขกำรขำย เป็นเง่ือนไขกำรช ำระเงิน และหลกัประกนัต่อผูผ้ลิต ผูผ้ลิตส่วนใหญ่เสนอ

เง่ือนไขส่วนลดเงินสดแก่ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย แลกกบักำรช ำระเงินท่ีเร็วข้ึน  

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั หา้งทองทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ ากดั 

1/10-12 ถนนตรีเพชร แขวงวงับูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ชั้น 1 ศูนยก์ารคา้ดิโอลดส์ยามพลาซ่า 

โทรศพัท ์0-2222-6028, 0-2225-0539, 0-2222-9534 

แฟกซ์ 0-2225-5724 

- อเีมล์ sales@khunhua.com 
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แผนทีก่ารเดินของร้านทองคุณฮ้ัว (หล่อ) 

 

 

 

 

 

 

เวลาท าการ ดิ โอลด์ สยาม ช้อปป้ิง พลาซ่า 

จนัทร์ - ศุกร์ 10.00 – 19.00 น. 

เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์10.00 – 19.00 น. 

 

รถประจ าทางทีผ่่าน ดิ โอลด์ สยาม ช้อปป้ิง พลาซ่า 

ดา้นถนนตรีเพชร : สาย 8, 8Air ,12 ,42 และ 53 

ดา้นถนนเจริญกรุง : สาย 1, 8, 10, 25, 42, 43, 48, 53, 73, ปอ.1, ปอ.7 และ ปอ.8 

ดา้นถนนบูรพา : สาย 42 

ดา้นถนนพาหุรัด : สาย 53 

 

 

 



 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  

เส้นทางการเติบโตในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัคุณฮั้ว กรุ๊ป จากอดีตจนถึงปัจจุบนันั้น เป็นความ

ภาคภูมิใจตลอดระยะเวลากวา่ 60 ปีทุกบริษทัในเครือก่อตั้งข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในทุก

ดา้น ดว้ยประสบการณ์การท างานดา้นทองค าท่ีมีมาอยา่งยาวนานมีบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณภาพ พร้อม

ความตั้งใจจริงในการพฒันาสินคา้และบริการ ท าใหคุ้ณฮั้ว กรุ๊ป คือศูนยก์ลางการบริการในธุรกิจดา้นทองค า

อยา่งครบวงจร 

“  คุณภาพต้องเป็นหน่ึง บริการต้องดีเยีย่ม  ” 

ส่ือความรู้สึกท่ีอยู่เหนือค าบรรยายในทุกโอกาสด้วยทองรูปพรรณคุณภาพเต็มมาตรฐาน ศูนย์รวม

เคร่ืองประดบัทองค าและอญัมณีเลอค่า หลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์จากฝีมืออนัประณีต ของช่างฝีมือ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น จดัจ าหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคายติุธรรม พร้อมบริการอนัน่าประทบัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ริหารบริษทั 
คุณเมทินี  ดีมัน่คงนิช 

ฝ่ายการผลิต 

คุณณภทัร รุ่งเรือง 

ผูจ้ดัการบริษทั 
คุณฉตัรชยั ปฏิพนัธ์วศิน 

พนกังานขาย 

คุณธนพล ศรีขนัธ์   

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
นายสหชยั สุมงัษา 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

บริการและแนะน าขอ้มูลสินคา้ ลวดลายทองรูปพรรณ รูปแบบสินคา้ต่างๆของทางร้าน ท่ีมีความโดดเด่น 

สวยงาม สร้างสรรค์จากฝีมืออนัประณีตของช่างท่ีมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เพื่อจะได้สร้างความ

มัน่ใจใหก้บัลูกคา้และไวใ้จทางร้าน โดยพนกังานขายเป็นงานท่ีส าคญัเพราะไดพ้บเจอลูกคา้โดยตรง เราตอ้ง

ใหค้  าแนะน าสอบถามวา่ลูกคา้ตอ้งทองแบบไหนลวดลายแบบ รูปแบบ รวมไปถึงการบริการอยา่งเป็นกนัเอง

กบัลูกคา้อีกดว้ยเพราะจะช่วยสร้างความประทบัใจและท าใหลู้กคา้กลบัมาซ้ือสินคา้ของทางร้านคร้ังต่อไป  

การบริหารจดัการในการดาเนินการต่างๆ เป็นไปตามหนา้ท่ี ท่ี ไดรั้บมอบหมายและการ ช่วยเหลือ แนะน า

สินคา้ต่างๆใหลู้กคา้เช่น 

1. การวางแผน  

ทุกคนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือเสนอความคิดเห็น เก่ียวกบัการให้การบริการ เช่น การ

ดูแลการใหก้ารบริการลูกคา้  

2. การจัดองค์กร 

 เน่ืองจากเป็นการดาเนินธุรกิจแบบกวา้งขวา้งการจดัองคก์รค่อยขา้งจะ ยุง่ยาก ใชบุ้คลากรเยอะและ

แต่ละคนตอ้งมีรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัสินคา้เป็นอยา่งดีซ่ึงจะมีส่วนส าคญั จุดเนน้ คือ ความซ่ือสัตย ์

และการเตม็ใจบริการ  

3. การให้บริการ  

มีการแนะนา ช้ีแจงการปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งซ่ือสัตย ์เช่น ในกรณี ท่ีลูกคา้ไม่เขา้ใจในวธีิการเลือกซ้ือ

ทองเราก็อธิบายแก่ลูกคา้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีการปิดบงัใดๆทั้งส้ิน บริการเป็นกนัเอง ดว้ย

รอยยิ้ม ความเต็มใจ และสุภาพไม่เป็นทางการมากจนท าให้ลูกคา้เกิดการกังวล จะท าให้ลูกค้า

ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการอยูเ่ป็นประจ า 

4. การควบคุม  

มีการกาหนดระเบียบของผูเ้ขา้มาเลือกซ้ือสินคา้อย่างเคร่งครัดโดย แจง้ให้ทราบในการดูแลและ

แกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น ห้ามลูกคา้เขา้มาในร้านเม่ือสวมหมวกใส่ แวน่ตาดา และแต่งกาย

อยา่งมิดชิด 

 

 



 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

 คุณธนพล ศรีขนัธ์   

ต าแหน่ง : พนกังานขาย  

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  

14 พฤษภาคม 2562 –  30 สิงหาคม 2562  

3.7  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆจากท่ีไดป้ฏิบติังานจริงและพนกังานเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน โดยการจดลง

สมุดบนัทึกหรือการถ่ายรูประหวา่งการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  

-    ก าหนดหัวข้อโครงงาน ศึกษาขอ้มูลท่ีได้รับจาการปฏิบติังานจริงมาน าเสนอในรูปแบบรายงาน จาก

ความรู้ความเขา้ใจจากงานท างาน 

-     เก็บรสวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูจ้ดัการแผนกและพนักงานปรึกษารายละเอียดและ          

วธีิการด าเนินงาน เพื่อใชใ้นการท ารายงาน โดยการจดหรือถ่ายภาพการปฏิบติังาน 

-     ศึกษารูปแบบการท ารายงาน ศึกษาถึงระบบการท างานโดยมีพนักงานค่อยให้ค  าปรึกษาและแนะน า

วธีิการด าเนินงานเพื่อใชป้ฏิบติังานไดแ้ละไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 

-     จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการฝึกงาน น ามาประกอบเพื่อท ารายงานน าเสนอ

จากส่ิงท่ีไดรั้บและเรียนรู้สถาณท่ีประกอบการ  

-      ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมเอกสารเสร็จแลว้ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลวา่ถูกตอ้งครบถว้นทุกคร้ังเพื่อไม่ให้

เกิดความผดิพลาดจึงจะสามารถท าเป็นรายงานออกมาได ้ 

-     จัดท ารูปเล่ม การท ารายงานจะตอ้งใช้ความรู้ความเขา้ใจจากการไปปฏิบติังานจริง เพื่อเขียนรายงาน

ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

-     ระยะเวลาในการด าเนินการ จากตารางการด าเนินงานท่ีท าข้ึนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน 

 



 

 

3.8 ขั้นตอนการวางแผนด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 

ก าหนดหวัขอ้     

เก็บรวบรวมขอ้มูล     

ศึกษารูปแบบการท ารายงาน     

จดัเตรียมเอกสาร     

ตรวจสอบเอกสาร     

                 จดัท ารูปเล่มรายงาน     

 

- ก าหนดขอ้เร่ือง  24 พ.ค – 10 มิ.ย 62 

- เก็บรวบรวมขอ้มูล 14 พ.ค – 24 มิ.ย 62 

- ศึกษารูปแบบการท ารายงาน 30 พ.ค – 15 ก.ค 62 

- จดัเตรียมเอกสาร 20 พ.ค – 25 ก.ค 62 

- ตรวจสอบเอกสาร 1 ก.ค – 20 ส.ค 62 

- จดัท ารูปเล่ม 1 ก.ค – 31 ส.ค 62    

 

 

 



 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 
 

กล้องถ่ายรูป 

คอมพวิเตอร์  

ซอฟแวร์คอมพวิเตอร์ 

โปรแกรม Microsoft word 

โปรแกรม Microsoft Power Point 

โปรแกรม Google Chrome ส าหรับศีกษา 

ค้นคว้าข้อมูลเพิม่เติม 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั หา้งทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ  ากดัในต าแหน่งพนกังานขายถือวา่
เป็นกระบวนการหลกัท่ีส าคญัในการบริการและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัสินคา้และบริการโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ(1)ศึกษาการบริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกิจร้านทอง บริษทั ห้างทองคุณฮั้ว จ  ากดั (2) ศึกษา
ความตอ้งการของตลาดคา้ปลีกทองค าท่ีเพิ่มข้ึนตามความตอ้งการของลูกคา้ (3) เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

 การบริหารการจดัการขายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการรับซ้ือทองเก่าและการขายทองรูปพรรณ
ในส่วนของการรับซ้ือทองเก่าจะมีการหนา้ท่ีของการรับซ้ือของเก่าจะท าการตรวจสอบวา่คุณภาพของทองมี
เน้ือทองมาก – นอ้ยเพียงใดโดยไม่มีส่ิงแปลกปลอมมาผสมอยู ่ท  าการตรวจสอบวา่ผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาขาย
นั้นน าทองมาเป็นประเภทของสร้อยคอ , สร้อยขอ้มือ , แหวน ถึงจะด าเนินการชั่งน ้ าหนักว่าน ้ าหนักได้
หายไปเท่าไรจึงจะท าการหกัลดในส่วนของน ้ าหนกัท่ีหายไป ดงันั้นท าการตรวจสอบส่องดูสีของรูปพรรณ
และน ้ าหนักท่ีได้มตราฐานขั้นตอนสุดท้ายจะเอาทองรูปพรรณหรือทองค าแท่งไปเช็คว่าเป็ฯทองค า
คุณภาพสูง – ต  ่าโดยการเอาน ้ าเคมีไปถูกบัทองเพื่อท าปฏิกิริยาเพื่อค านวนราคาขายต่อทองประเภทนั้นๆ
เพื่อท่ีจะส่งทองเก่าไปยงัโรงงานท่ีจะส่งไปหลอมเป็นทองเส้นใหม่ท่ีจะมาจ าหน่ายภายในร้านทองคุณฮั้ว 

ในส่วนของการขายทองรูปพรรณหนา้ร้านนั้นจะแบ่งราคาขายออกเป็น 2 แบบคือ การขายปลีกและ

การขายส่งนั้นจะมีค่าก าเหน็จ(ค่าแรง)ต่างกนัเพื่อเก็งก าไรทางการคา้ขายขายปลีกลูกคา้ทัว่ไปท่ีเขา้มาใช้

บริการทางร้านก็จะซ้ือนอ้ยช้ินค่าก าเหน็จก็จะแพง ขายส่งลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการก็จะเป็นการซ้ือสินคา้ชนิด

ละมากๆไปคา้ขายเก็งก าไรค่าก าเหน็จก็อาจจะนอ้ยหน่อยเพราะซ้ือสินคา้ในจ านวนมากและไดจ้ดทะเบียน

สมาคมคา้ทองค าเป็นหลกัฐานในการซ้ือ-ขาย โดยค่าก าเหน็จจะมีวธีิคิดดงัน้ี ทองค าแท่งกบัทองค ารูปพรรณ

โดยทองค าแท่งจะรับซ้ือในราคาขาย ณ เวลาปัจจุบนัรับซ้ือทองค าแท่งบาทละ 21,600 บาท จะขายในราคา 

21,750 บาท จากทางร้านและจะบวกค่าก าเหน็จเพิ่มเขา้ไป 500 บาทรวมค่าทองค าแท่งกบัค่าแรงก็จะเท่ากบั

ราคา 22,250 บาทยิง่น ้าหนกัเท่าไรค่าก าเหน็จก็จะแพงเพิ่มข้ึนเท่าตวั ราคาคาทองณปัจจุบนั + 500 ต่อบาท 

 

 



 

 

ราคาทองค าแท่ง 2 บาทน ้าหนกั 30.4 กรัม ราคาขาย 43,500 บาท ค่าแรง 1,000 เท่ากบั 44,500 บาท 

ราคาทองค าแท่ง 3 บาทน ้าหนกั 45.6 กรัม ราคาขาย 65,250 บาท ค่าแรง 1,500 เท่ากบั 66,750 บาท 

ราคาทองค าแท่ง 5 บาทน ้าหนกั 76.0 กรัม ราคาขาย 108,750 บาท ค่าแรง 2,500 เท่ากบั 111,200 บาท 

ราคาทองค าแท่ง 10 บาทน ้าหนกั 152 กรัม ราคาขาย 217,500 บาท ค่าแรง 5,000 เท่ากบั 222,500 บาท 

ในส่วนของราคารับซ้ือของทองค ารูปพรรณราคาเวลา ณ ปัจจุบนัรับซ้ือ 21,250 บาท ราคาขาย 22,250 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ 2 บาทน ้าหนกั 30.4 กรัม ราคาขาย 44,500 บาท ค่าแรง 1,000 เท่ากบั 45,500 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ 3 บาทน ้าหนกั 45.6 กรัม ราคาขาย 66,750 บาท ค่าแรง 1,500 เท่ากบั 68,250 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ 5 บาทน ้าหนกั 76.0 กรัม ราคาขาย 111,250 บาท ค่าแรง 2,500 เท่ากบั 113,750 บาท 

ราคาทองรูปพรรณ 10 บาทน ้าหนกั 152 กรัม ราคาขาย 222,500 บาท ค่าแรง 5,000 เท่ากบั 227,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 น า้หนักทองค า 

การแนะน าทองรูปพรรณให้กบัผูค้า้ปลีก หรือลูกคา้ทัว่ไป ทั้งดา้นการบริการลูกคา้ แนะน าสินคา้
แบบเป็นกนัเอง บริษทั หา้งทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จ  ากดั นั้นข้ึนช่ือเร่ืองการผลิตทองค ารูปพรรณ  

- สร้อยคอรูปพรรณ 96.5 % จะมีน ้าหนกัตั้งแต่ 1 บาท , 2 บาท , 3บาท , 4บาท , 5 บาท , 6บาท ,  

10 บาท มีลายทั้งหมด 30 แบบ  

- สร้อยข้อมือ 96.5 % จะมีน ้าหนกัตั้งแต่ 0.50บาท , 1บาท , 2 บาท , 3บาท , 5 บาท  

มีลายทั้งหมด 29 แบบ  

- สร้อยข้อเท้า 96.5 % จะมีน ้าหนกัตั้งแต่ 0.50บาท , 1บาท มีลายทั้งหมด 5 แบบ 

- แหวน 96.5 % จะมีน ้าหนกัตั้งแต่ 0.50บาท , 1บาท , 2 บาท , 5 บาท มีลายทั้งหมด 50 แบบ 

- ทองค าแท่ง 100 % จะมีน ้าหนกัตั้งแต่ 0.50บาท , 1บาท , 2 บาท , 5 บาท , 10บาท , 20 บาท 

ดังนั้ นเ ม่ือวิ เคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้แล้วจะต้องน าข้อมูลความต้องการสินค้าหรือ
ทองรูปพรรณใหม่ๆให้แก่ผูผ้ลิต เพื่อท่ีจะใหผู้ผ้ลิตสินคา้และน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงสินคา้ข้ึนมาใหม่ หรือ
สร้างความแตกต่างของสินคา้ให้ทนัสมยัและตรงตามความตรงการของลูกคา้เพื่อเพิ่มให้สินคา้มีมูลค่ามาก
ข้ึน  

 

 

 

 

 



 

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.การเร่ิมงานในตอนเช้าก่อนทีจ่ะท าการเปิดร้าน  

จะน าเอาทองทั้งหมดท่ีเก็บไวใ้นตูเ้ซฟออกชัง่น ้าหนกัก่อนท่ีจดัมาจดัเรียงหนา้ร้านใหเ้ป็นประเภทเพื่อท าการ
จดบนัทึกน ้าหนกัในแต่ละวนัตั้งแต่ทองค า 1 สลึงไปถึงทองค า 10 บาท ท าการจดัแยกประเภทของ สร้อยคอ 
สร้อยขอ้มือ สร้อยขอ้เทา้ แหวน ใหเ้รียบร้อย 

 

ประเภทสินค้าทองรูปพรรณ 96.5% :  สร้อยคอ (Necklace)  

       

         สร้อยคอลายเรือแพ                               สร้อยคอลายสามห่วง                               สร้อยคอลายพญานาค 

 

 

 

                                                                          

        สร้อยคอลายโซ่กล่อง                             สร้อยคอลายอิตาลีตนั                              สร้อยคอลายปะค ามีนา 

 

 



 

 

 

 

 

                                 

       สร้อยคอลายดรากอ้น    สร้อยคอลายหยาดทิพยมู์น              สร้อยคอลายเกล็ดดาว 

 

 

 

                     

        สร้อยคอลายราชนัย ์           สร้อยคอลายปลอ้งเหล่ียมตดัลาย   สร้อยคอลายทาโร่ 

 

 

 

                     

      สร้อยคอลายคตกฤตเคร่ือง                            สร้อยคอลายดิสโก ้            สร้ออยคอลายไพลินมูน 

 

 



 

 

 

 

                     

      สร้อยคอลายปลอ้งสายรุ้ง   สร้อยคอลายปิดตามา้    สร้อยคอลายขา้วโพดปลอ้ง 

 

 

 

            

         สร้อยคอลายซีตรอง     สร้อยคอลายมะรุม                      สร้อยคอลายทองหยบิ 

 

 

 

             

       สร้อยคอลายเกล็ดแกว้             สร้อยคอลายตาไก่ทราย       สร้อยคอลาย 6 เสาโปร่ง 

 

 

 



 

 

 

 

             

       สร้อยคอลายบวัหลวง                สร้อยคอลายลูกเดือย        สร้อยคอลายเกลียวเชือก 

 

 

 

                     

      สร้อยคอลายเสือโคร่ง         สร้อยคอลายตะกร้อโอ่งมีนา      สร้อยคอลายปะค าคัน่โซ่ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเภทสินค้าทองรูปพรรณ 96.5% :  ก าไลมือ (Bracelet) และ สร้อยข้อมือ (Bracelet) 

 

 

 

          

       ก าไลไข่หนา้เหล่ียมฉลุ   ก าไลขนแมวลว้น       ก าไลเหล่ียมรุ้งลว้น 

 

 

     

          

         ก าไลเปียขนแมว              ก าไลซาโบน่าจิกเพชร  สร้อยขอ้มือพญานาคลว้น 

 

 

 

          

 สร้อยขอ้มือผา่หวายปะหวัใจ          สร้อยขอ้มือตะกร้อตนั              สร้อยขอ้มือมีนาขนแมว 

 



 

 

ประเภทสินค้าทองรูปพรรณ 96.5% :  แหวน (Ring)  

 

 

          

  แหวนทองลายอิตาลี    แหวนทองพน่ทรายขอบลว้น                   แหวนทองหยูอ่ี่ 

 

 

         

แหวนทองหวัใจบ่าเพชร                     แหวนทองเกลียวเชือก              แหวนทองปะค ารอบ 

 

 

         

     

แหวนทองหางนกยงู              แหวนทองลงยา              แหวนทองตดัลายใบไม ้

 

 

 



 

 

ประเภทสินค้าทองรูปพรรณ 96.5% :  จี ้(Pendant)  

 

 

          

     

        จ้ีทองรูปแพะ     จ้ีทองรัชกาลท่ี 5      จ้ีทองยนัตแ์ปดทิศ 

 

 

          

    จ้ีทองกางเขนพระเยซู      จ้ีทองกางเขน     จ้ีทองมงักร 

 

 

          

 

       จ้ีทองมงักรมว้นหาง    จ้ีทองหวัใจลงยา              จ้ีทองฟักทอง 

 

 



 

 

ประเภทสินค้าทองรูปพรรณ 96.5% :  ต่างหู (Earrings) 

  

   

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

2.ท าการเช็คราคาทองค าโลก 

 ณ เวลาปัจจุบนัว่าราคาทองค ามีการเคล่ือนตลอดเวลา เราจึงต้องตรวจเช็คราคาทองว่าข้ึน-ลง แค่ไหน
เพื่อท่ีจะท าการปรับเปล่ียนราคาใหต้รงตามมาตราฐานทอง  

แหล่งท่ีมาจาก : https://www.goldtraders.or.th/ 

 

https://www.goldtraders.or.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศหน้าร้านบริษัท คุณฮ้ัว(หล่อ) จ ากดั 

 

 

 



 

 

3.ท าการเปิดร้าน 

 เพื่อตอนรับลูกคา้ท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการทางร้าน  ลูกคา้ส่วนมากเขา้มาใชบ้ริการตอนช่วงร้านเปิดตั้งแต่เนินๆ 
ส่วนมากลูกคา้มาเพื่อขายทองค าเป็นหลกัในช่วงเวลาท่ีทองค าสูงข้ึนเล่ือยๆและมาแลกเปล่ียนเป็นทองค า
ใหม่เพื่อลูกคา้ปลีกจะไดน้ าทองค าท่ีซ้ือมาของเก็บไวใ้นสต็อกเพื่อไม่ไดข้าดแคลนลวดลายต่างๆของแต่ละ
ประเภท ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการจะอาย ุ50-60 ปีข้ึนไป รองลงมาจะอยูใ่นช่วงอาย ุ30-40 ปี 

 

 

 

 



 

 

4.เอาของออกจากตู้เซฟเม่ือเวลาสินค้าหน้าร้านหมด 

 ตอ้งท าการเบิกสินคา้เพื่อมาเติมสตอ็กสินคา้ไวใ้หเ้ยอะๆสม ่าเสมอ เพื่อใหลู้กคา้จะไดมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย
ข้ึนและไม่จ  าเจเวลามีสินคา้ตวัใหม่ๆ ลวดลายใหม่ๆ มาลงหนา้ร้าน แสดงใหเ้ห็นวา่ลวดลายน้ีมีความทนัสมยั
และแปลกใหม่ พร้อมท่ีจะอพัเดตอยูต่ลอดเวลา เม่ือมีลวดลายทองใหม่ๆก็จะมีการน าสินคา้นั้นมาโปรโมท
เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เวบ็ไซตอ์อนไลน์และส่ือทางไลน์เพื่อแจง้ใหลู้กคา้ใหท้ราบ  

- แหล่งท่ีมาจาก http://www.khunhua.com/home.php 

 

 

 

 

 

http://www.khunhua.com/home.php


 

 

5.เม่ือลูกค้าเข้ามาในร้าน 

พนกังานก็จะกล่าวทกัทายสวสัดี ท าการสอบถามวา่ลูกคา้สนใจสินคา้น ้าหนกัก่ีบาท ประเภทอะไร ทางเราจะ

ไดแ้นะน าสินคา้ไดถู้กและน าสินคา้ท่ีลูกคา้สนใจมาให้ดูเป็นตวัอย่าง การเปรียบเทียบลวดลายหลายๆแบบ

จะให้ลูกคา้ไดมี้ตวัเลือกท่ีหลากหลาย จากนั้นสอบถามเพิ่มเติมวา่ลูกคา้ซ้ือใส่เองซ้ือไปขายหรือซ้ือไปฝาก 

เพื่อง่ายต่อการตดัสินใจของลูกคา้ ทางร้านก็จะแนะน าวา่แบบน้ีเหมาะกบัวยัรุ่นแบบน้ีเหมาะกบัผูห้ญิงหรือ

ผูช้ายพอลูกคา้ตดัสินใจได้แล้วว่าจะเลือกซ้ือสินคา้แบบไหน ก็น าเอาทองรูปพรรณนั้นมาชั่งน ้ าหนักจด

น ้ าหนกั ณ ตอนนั้นและค านวนราคากบัค่าบ าเหน็จแลว้รับเงินจากลูกคา้จึงจะสามารถน าไปเปิดบญัชีได้ 

กล่าวบอกลูกคา้ให้ไปรอรับสินคา้ท่ีนัง่ส าหรับลูกคา้เพื่อรอรับสินคา้ และกล่าวขอบคุณท่ีมาอุดหนุนสินคา้

ทางร้าน 

 ( ระหวา่งรอสินคา้พนกังานสามารถชวนลูกคา้คุยเพื่อสร้างความอธัยาศยัท่ีดีต่อลูกคา้ สร้างความเป็นกนัเอง

กบัลูกคา้เช่น ถามเก่ียวกบัการขายทองค าของร้านลูกคา้ การถามสารทุกขสุ์กดิบเป็นตน้ )  

6.เม่ือถึงเวลาเลิกงาน  พนกังานจะน าทองหนา้ร้านทั้งหมดมาจดัเรียงกนั เพื่อท่ีจะรอชัง่น ้ าหนกัวา่วนัน้ีขายไป
ไดเ้ท่าไรและจดยอดน ้ าหนกัของสินคา้ประเภทนั้นจึงจะน าเก็บเขา้ตูเ้ซฟไดแ้ละก่อนออกจากร้านตอ้งมีการ
ตรวจร่างกายพนกังานทุกคนจึงจะสามารถออกจากร้านไดเ้พื่อกนัการลกัขโมยของทางร้านจึงเป็นการรักษา
ความปลอดภยัเพื่อไม่ใหสู้ญเสียทรัพยสิ์น 

4.3 ผลการปฏิบัติงาน 

- การค านวณคิดราคาทองค าตั้งแต่ ทองค า1สลึงไปจนถึง10บาทการคิดแต่ละบาทจะไม่เหมือนกนั 

- ส่องดูตราโลโกสิ้นคา้และช่ือภาษาจีนของร้านทองคุณฮั้ว 

- ศึกษาการขายหนา้ร้านจากพนกังานท่ีมีประสบการณ์มาอยา่งยาวนาน 

- ศึกษาดูการคาดการณ์ข้ึนลงของกราฟราคาทองค าโลก 

- มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้และเพื่อนร่วมงาน 

 

 



 

 

วตัถุประสงค์ของการท ารายงายสหกจิศึกษา 

- การเขียนรายงานสหกิจถือวา่มีความส าคญัในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา  

- เพื่อน าเสนอขอ้มูลการปฏิบติังานทั้งหมดของนกัศึกษา อนัเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการและ
สถานศึกษา  

- เพื่อฝึกฝนทกัษะการส่ือสารของนกัศึกษา  

- เพื่อเป็นหลกัฐานการยนืยนัการปฏิบติังานสถานศึกษา เพื่อใชใ้นการสมคัรงานในภายภาคหนา้ 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.1 สรุปผล  จากการวจิยัเร่ืองการบริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกิจร้าน การตลาด การขาย และกรณีศึกษาการวาง

มาตรการป้องกนัร้านทองเพื่อความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและบุคลากร 

การบริหารจดัการธุรกิจร้านทอง ผูว้จิยัไดน้ าหลกัการบริหารจดัการมาใชด้งัน้ี 

1. คน การบริหารจดัการเก่ียวกบัคนหรือพนกังานท่ีด าเนินงานในร้านทอง เจา้ของกิจการและพนกังาน 

โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัดูแลร้านดงัน้ี    

เจ้าของกิจการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการบริหารให้กิจการเป็นไปอย่างราบร่ืนโดยการน าเอา

หลกัการบริหารในรูปแบบต่างๆขา้มาปรับใช้ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของตนเองเจา้ของกิจการตอ้งมี

ความเป็นผูน้ าค่อยสอดส่องดูแลการท างานของบุคลากรภายในร้านอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยงัรู้จกัมอง

แนวทางการตลาดวา่ลูกคา้มีความนิยมทองรูปพรรณในรูปแบบใดตลอดจนคอยตรวจสอบบญัชีรายรับ

และรายจ่ายภายในร้านอยูส่ม ่าเสมอ   

 ผู้จัดการ มีหน้าท่ีดูแลความเรียบร้อยภายในร้านค่อยสอดส่องดูแลการท างานของพนักงานให้การ

ตอ้นรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการภายในร้านและคอยรักษาความปลอดภยัภายในร้านเพื่อให้ทนัต่อพวก

มิจฉาชีพอยูต่ลอดเวลา    

พนักงาน มีหน้าท่ีให้บริการในการซ้ือ - ขายแลกเปล่ียนและรับจ าน าทองรูปพรรณโดยการตอ้นรับ

ลูกคา้ดว้ยรอยยิม้ การพูดจาดว้ยค าพูดท่ีสุภาพอ่อนหวานอีกทั้งมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลพฤติกรรม

ของลูกคา้ท่ีเขา้มาเลือกซ้ือบุคลากรเป็นปัจจยัตน้ๆท่ีส าคญัของร้าน  

2. เงิน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารจดัการคล่องตวัและผูป้ระกอบการมีอิสระในการตดัสินใจ

เก่ียวกบัการจดัหาเงินมาลงทุน เงินลงทุนส่วนหน่ึงไดม้าจากเจา้ของกิจการเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัและ

รายได้จากการขายสินคา้ได้แล้วน ามาลงทุนอีกทอด แต่ก็ยงัมีรายจ่ายในส่วนของการซ้ือค่าอุปกรณ์

ต่างๆรวมไปถึงค่าจา้งบุคลากรในบริษทัอีกดว้ย ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารงานและเงินดว้ยความ

รอบครอบเพื่อไม่ใหข้าดทุนและผดิพลาด 

 



 

 

3. วสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ตอ้งมีการตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปล่ียนแปลง ปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ

เพื่อใชป้้องกนัรักษาความปลอดภยัและอ านวยความสะดวกสบายแก่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ   

 

4. การบริหารจัดการ การบริหารจดัการตั้งแต่ การวางแผน การจดั องค์การ การน าการควบคุมไม่มีอะไร

ซบัซ้อนมากแต่ตอ้งมีความรับผิดชอบร่วมกนั มีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของร่วมกนัเป็นครอบครัว

เดียวกนัจึงไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน การใหค้วามเป็นกนัเองแก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการและการ

บริการซ่ึงเป็นการบริหารจดัการในเร่ืองของการซ้ือ-ขายแลกเปล่ียนและรับจ าน าทองรูปพรรณเพียง

อยา่งเดียวและเป็นการบริหารจดัการท่ีใชค้นนอ้ยแต่ใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่าแก่ผูป้ระกอบการ 

- ความตอ้งการของลูกคา้จึงเป็นตวัก าหนดวา่ ผูป้ระกอบการควรด าเนินการอยา่งไรเพื่อรองรับความ

ตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุดตรงเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้จนเกิดความประทบัใจเพื่อ

ดึงดูดใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป  

5.2   ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจยัขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภยัภายในร้านและผูใ้ช้บริการมี 

ความส าคญัเป็นอยา่งมากในการประกอบธุรกิจร้านทองผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 1.  ทางร้านควรมีการจา้งเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัไวภ้ายในร้านตลอดการท างานจนเวลาร้านปิด  

 2.  ทางร้านควรมีการติดกลอ้งภายในร้านหนา้ร้านและกลุ่มร้านใกลเ้คียงเพื่อความปลอดภยัของทรัพย์สิน
และตวับุคลากร 

 3.  ทางร้านควรมีการติดหมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีต ารวจไวใ้ห้เห็นชดัเจน  เวลามีปัญหาต่างๆทุกคน

จะสามารถมองเห็นเบอร์เจ้าหน้าทีและติดต่อได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มความปลอดภยัต้องช่วยกันดูแลทั้งตัว

บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  

4.  ทางร้านควรมีการติดตั้งบานกระจกเพิ่มเติมให้มีทางเข้าออกเพียงด้านเดียว และใช้เป็นกระจกใส ท่ี

สามารถมองเห็นจากภายในหรือดา้นนอกได ้เพื่อไม่ให้ง่ายต่อการปลน้ จ้ี เพราะทุกทุกจะสามารถมองเห็นได้

ทัว่ถึงเม่ือเกิดเหตุการณ์  

 

 



 

 

5.3 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวจัิยสหกจิศึกษา  

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี ณ บริษทั หา้งทองคุณฮั้ว (หล่อ) จ  ากดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ซ่ึงตั้งแต่วนัท่ี 

14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562 ซ่ึงเวลาปฏิบติังานในบริษทัตั้งแต่ วนัจนัทน์-วนัศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 

น. ซ่ึงได้ท ารายงานไปด้วยและปฏิบติังานสหกิจศึกษาควบคู่ไปด้วยอาจจะท าให้ล่าช้า และไม่ได้ขอ้มูล

ทั้งหมด เพราะเวลาปฏิบติังานอาจไม่ไดจ้ดบนัทึกกิจกรรมการท างานต่างๆไวม้ากมาย ตอ้งอาศยัการจ า และ

การปฏิบติังานท่ีผา่นมาโดยตรงจึงน ามาน าเนอในรูปแบบรายงาน  

โดยสรุปผลการจัดท าเล่มสหกจิศึกษามาเป็นข้อๆดังนี ้ 

1. การจดัท ารายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษามีอุปสรรคต่อการค้นหาข้อมูลในบทท่ี2ซ่ึงข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลท่ีหามาอาจไม่ครบถว้น  

2. การจดัท ารายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา มีการแกไ้ขบางส่วนเยอะพอสมควรท่ีไม่ตรงกบัคู่มือสห

กิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจจึงตอ้งศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทเรียน  

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา หรือการวจัิยสกจิศึกษา  

        1. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูจ้ดัท ารายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดยรายงานปฏิบติัสหกิจศึกษามี

ความ ยาก-ง่าย ของแต่ละบทแตกต่างกนัไปท าใหเ้กิดขอ้สงสัยและความไม่เขา้ใจ  

 ข้อเสนอแนะ ควรปรึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อสอบถามขอ้สงสัยต่อการปฏิบติังานสหกิจศึกษา

เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลแลว้น าไปปรับใช ้

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับเวลาการจดัท ารายงาน เน่ืองจากระยะเวลาหรือตารางการฝึกงงานของ

นกัศึกษาแต่ละคนไม่ตรงกนั จึงท าให้มีวนัหยุดท่ีต่างกนัจึงส่งผลท าให้นกัศึกษาบางคนไม่มีเวลาจดัท าเล่ม

รายงานใหเ้สร็จสมบูรณ์ตามเวลาท่ีก าหนด  

              ข้อเสนอแนะ ใหเ้วลานกัศึกษาในการจดัท ารายงานเพิ่มเติมหลงัจากเสร็จสินการปฎิบติังาน สักระยะ

หน่ึง เพื่อใหน้กัศึกษามีเวลาในการหาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อท าใหร้ายงานออกมาเสร็จสมบูรณ์   

 

 

 



 

 

                3. ขอ้เสนอแนะส าหรับคู่มือสหกิจศึกษา การท ารายงานตอ้งใชข้อ้มูลควบคู่ไปดว้ยซ่ึงท าใหง่้ายต่อ

การท ารายงาน แต่คู่มือสหกิจศึกษาไม่ตรงกบัอาจารยท่ี์ปรึกษากล่าวจึงตอ้งแกไ้ขข้อ้มูลและท าใหร้ายงาน

ล่าชา้ เพราะตอ้งศึกษาหาขอ้มูลใหต้รงตามรูปแบบรายงานการปฏิบติังาน  

               ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงแกไ้ขคู้่มือสหกิจศึกษาใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง เพื่อส่งผลให้ดีต่อตวั

นกัศึกษาและตวัของอาจารยเ์อง เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดและขอ้มูลบิดเบือน  
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพระหวา่งปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ภาพการฝึกปฏิบติังานภายในบริษทั หา้งทองคุณฮั้ว(หล่อ) จ  ากดั 

 

 

 

                             รูปท่ี ก.1 แนะน าสินคา้ลวดลายท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยู ่ณ ตอนน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



     ภาพการฝึกปฏิบติังานภายในบริษทั หา้งทองคุณฮั้ว(หล่อ) จ  ากดั 

 

 

 

             รูปท่ี ก.2 ตรวจดูรายการออเดอร์ท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการวา่ตอ้งการสินคา้ชนิดไหนบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ภาพการฝึกปฏิบติังานภายในบริษทั หา้งทองคุณฮั้ว(หล่อ) จ  ากดั 

 

 

 

รูปท่ี ก.3 ช่วยลูกคา้ขณะท่ีลูกคา้ก าลงัหยบิสินคา้ท่ีเป็นประเภทสร้อยคอในขณะท่ีลูกคา้วดัไซต ์   

แหวนอยูน่ั้น 

 

  

 

 

 

 



                       ภาพการฝึกปฏิบติังานภายในบริษทั หา้งทองคุณฮั้ว(หล่อ) จ  ากดั 

 

 

 

 

                                      รูปท่ี ก.4 ท าการขายแก่ลูกคา้ส่งโดยมีพี่ท่ีปรึกษาคอยประกบอยูด่ว้ย 

 

 

 

 

 



ภาพการฝึกปฏิบติังานภายในบริษทั หา้งทองคุณฮั้ว(หล่อ) จ  ากดั 

 

 

   รูปท่ี ก.5 ชวนลูกคา้สนทนาสอบถามลูกคา้แบบเป็นกนัเองเพื่อไม่ใหลู้กคา้รู้สึกเขา้มาในร้านแลว้ตึงเคลียด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

บทความวชิาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การบริหารจัดการทางด้านการขาย 

(SALES MANAGEMENT) 

นายสหชยั สุมงัษา 

ภาควชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 

Email : nubeer024@gmail.com 

บทคดัย่อ 

จากการศึกษาเ ร่ืองการจัด กิจกรรมทางการตลาด

ของ บริษทั หา้งทองคุณฮั้ว จ ากดั คร้ังน้ี 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกิจ

ร้านทอง บริษทั หา้งทองคุณฮั้ว จ ากดั และศึกษาความ

ตอ้งการของตลาดคา้ปลีกทองค าท่ีเพ่ิมข้ึนตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ เพื่อใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนต์่อไปได ้ณ ปัจจุบนัผูผ้ลิตทองค านั้น

มีการเติบโตข้ึนอยูเ่สมอเพ่ือท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนอยูต่ลอดเวลา จึงท าให้

ธุรกิจร้านทองนั้นมีการแข่งขนัสูง ทางบริษทั หา้งทอง

คุณฮั้ว ท่ีผลิตทองค ารูปพรรณนั้นตอ้งมีการปรับปรุงการ

ออกแบบรูปพรรณใหมี้ความทนัสมยั เพื่อท่ีจะไดดึ้งดูด

กลุ่มเป้าหมายท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการจากทุกทิศทุกแห่ง 

และไดเ้พ่ิมช่องทางการอพัเดตข่าวสารใหม่ๆติดต่อผา่น

ทางร้านไดท้างเวบ็ไซต ์และ Line เป็นผลท่ีท าใหร้้าน

ทองคุณฮั้ว นั้นไดเ้ป็นท่ีรู้จกัมาแตน่านดว้ยความแปลก

ใหม่ของลวดลายไม่ซ ้ าใคร ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายลวดลายได ้

 

 

 

Abstract 

 The cooperative education study of marketing 

activities was arrangeed at Khun HunGroup with 

the objectives to study the management of the 

gold shop business of Khun HunGroup and to 

study the demand of the gold retail market which 

has rising customer demand.  Currently, the gold 

producers are constantly growing in order to 

meet the needs of consumers which are also 

constantly increasing. Therefore, this makes the 

gold shop business highly competitive. Khun 

HunGroup handles the production of gold 

jewelry and they must improve the design of 

jewelry to be more modern in order to attract 

large target groups so they would come to use 

the service from every direction. They also 

should add new channels to share news updates 

via the website and LINE.  Khun HunGroup has 

been known for a long time for the novelty of 

unique patterns and many of the consumers 

could choose to buy a variety of products. 
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 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1 เพ่ือศึกษาการบริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกิจร้านทอง 
บริษทั หา้งทอง คุณฮั้ว (หล่อ) จ ากดั 

2 เพื่อศึกษาความตอ้งการของตลาดคา้ปลีกทองค าท่ี
เพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3 เพ่ือให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไปได ้

ขอบเขตของโครงงาน 

ระยะ เวลาในการด า เ นินงานวิจัย  ตั้ ง แต่ เ ดื อน 
พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562 

พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษา คือ บริษัท ห้างทอง คุณฮั้ ว 
(หล่อ) จ ากดั 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรการป้องกนัอาชญากรรมร้านทอง 

สามารถน าขอ้มูลน้ีไปเป็นแนวทางคน้ควา้วจิยั ในเร่ือง 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัและอาชญากรรม 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

เก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆจากท่ีไดป้ฏิบติังานจริงและ

พนกังานเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน โดยการจดลง

สมุดบันทึกหรือการถ่ายรูประหว่างการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  

ก าหนดหัวข้อโครงงาน ศึกษาข้อมูลท่ีได้รับจาการ

ปฏิบัติงานจริงมาน าเสนอในรูปแบบรายงาน จาก

ความรู้ความเขา้ใจจากงานท างาน 

 

เก็บรสวบรวมข้อมูล  เ ก็บรวบรวมข้อมูลจาก

ผูจ้ดัการแผนกและพนกังานปรึกษารายละเอียดและ

วธีิการด าเนินงาน เพื่อใชใ้นการท ารายงาน โดยการ

จดหรือถ่ายภาพการปฏิบติังาน 

ศึกษารูปแบบการท ารายงาน ศึกษาถึงระบบการ

ท างานโดยมีพนกังานค่อยใหค้  าปรึกษาและแนะน า

วิธีการด าเนินงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้และไม่ให้

เกิดความผิดพลาด 

จดัเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการฝึกงาน น ามาประกอบเพื่อท ารายงาน

น า เสนอจาก ส่ิ ง ท่ี ได้ รั บและ เ รี ยน รู้สถาณ ท่ี

ประกอบการ  

ตรวจสอบเอกสาร รวบรวมเอกสารเสร็จแลว้ตอ้ง

ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนทุกคร้ังเพ่ือ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดจึงจะสามารถท าเป็น

รายงานออกมาได ้ 

จดัท ารูปเล่ม การท ารายงานจะตอ้งใชค้วามรู้ความ

เขา้ใจจากการไปปฏิบติังานจริง เพื่อเขียนรายงาน

ขอ้มูลความรู้ต่างๆ ตามมาตรฐานการปฏิบติังาน 

ระยะเวลาในการด า เ นินการ  จากตารางการ

ด าเ นินงานท่ีท า ข้ึนเ พ่ือ ช้ีแจงรายละเอียดการ

ด าเนินงาน 

สรุปผล   จากการวิจัยเ ร่ืองการบริหารจัดการ

เ ก่ี ยวกับ ธุร กิจ ร้าน  การตลาด การขาย  และ

กรณีศึกษาการวางมาตรการป้องกันร้านทองเพ่ือ

ความปลอดภยัของทรัพยสิ์นและบุคลากร 

การบริหารจัดการธุรกิจร้านทอง ผู ้วิจัยได้น า

หลกัการบริหารจดัการมาใชด้งัน้ี 

คน การบริหารจดัการเก่ียวกับคนหรือพนักงานท่ี

ด าเนินงานในร้านทอง เจา้ของกิจการและพนกังาน 

โดยแบ่งหนา้ท่ีกนัดูแลร้านดงัน้ี    

เจา้ของกิจการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ



  

 เจ้าของกิจการ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ

บริหารให้กิจการเป็นไปอย่างราบร่ืนโดยการน าเอา

หลักการบริหารในรูปแบบต่างๆข้ามาปรับใช้ให้

สอดคลอ้งกับธุรกิจของตนเองเจ้าของกิจการตอ้งมี

ความเป็นผู ้น าค่อยสอดส่องดูแลการท างานของ

บุคลากรภายในร้านอย่างใกล้ชิดอีกทั้ งยงัรู้จักมอง

แนวทางการตลาดวา่ลูกคา้มีความนิยมทองรูปพรรณ

ในรูปแบบใดตลอดจนคอยตรวจสอบบัญชีรายรับ

และรายจ่ายภายในร้านอยูส่ม ่าเสมอ   

 ผูจ้ดัการ มีหนา้ท่ีดูแลความเรียบร้อยภายในร้านค่อย

สอดส่องดูแลการท างานของพนกังานให้การตอ้นรับ

ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการภายในร้านและคอยรักษา

ความปลอดภยัภายในร้านเพ่ือใหท้นัต่อพวกมิจฉาชีพ

อยูต่ลอดเวลา    

พนักงาน มีหน้า ท่ี ให้บ ริการในการ ซ้ือ  -  ขาย

แลกเปล่ียนและรับจ าน าทองรูปพรรณโดยการ

ตอ้นรับลูกคา้ดว้ยรอยยิม้ การพดูจาดว้ยค าพดูท่ีสุภาพ

อ่อนหวานอีกทั้ ง มีหน้า ท่ีในการสอดส่องดูแล

พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีเข้ามาเลือกซ้ือบุคลากรเป็น

ปัจจยัตน้ๆท่ีส าคญัของร้าน  

กติกรรมประกาศ 

การท่ีนกัศึกษาปฎิบติังานสหกิจไดป้ฎิบติังานใน

โครงการสหกิจศึกษา ณ  บริษทั หา้งทอง คุณฮั้ว 

(หล่อ) จ ากดัตั้งแต่วนัท่ี 14พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 

30 สิงหาคม 2562 ส่งผลใหน้กัศึกษาปฎิบติังานสห

กิจไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีส าคญัต่อ

การท างาน ซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากในการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้นอนาคต ส าหรับรายงานสหกิจศึกษา

ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและ
สนบัสนุนจากหลายฝ่าย 
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