บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธุ รกิ จจําหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ของฝากเป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ยวและการ
เดิ น ทางของประชาชน โดยเฉพาะคนไทยที่ นิ ยมซื้ อของฝากติ ดไม้ติ ด มื อเมื่ อ เดิ น ทางไปยังต่ าง
สถานที่ท้ งั ในด้านการเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวหรื อแม้แต่การเดินทางไปติดต่อธุระต่างๆ ก็มกั จะ
นิยมแวะซื้อของฝากหรื อของที่ข้ ึนชื่อในแต่ละพื้นที่เพื่อนําไปฝากแด่คนใกล้ชิด เครื อญาติ หรื อเพื่อน
ร่ วมงาน จึงทําให้ธูรกิจของฝากนั้นเป็ นธุ รกิจที่ได้รับความสนใจจากผูต้ อ้ งการประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ให้แก่ตนและครอบครัว หรื อแม้แต่การดําเนินธุรกิจอย่างเต็มรู ปแบบของผูป้ ระกอบการขนาด
การและขนาดย่อมหรื อผูป้ ระกอบการ SMEs นัน่ เอง อีกทั้งยังเป็ นธุรกิจที่ช่วยส่ งเสริ มให้ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นได้รับการเพิ่มมูลค่า อันจะส่ งผลต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิ จและการสร้างรายได้และ
อาชีพให้แก่คนในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ของฝากที่แต่เดิ มเป็ นเพียงสิ นค้าที่จาํ หน่ ายทัว่ ไปของคนในพื้นที่ที่ได้รับความ
นิ ยมและมีอตั ลักษณ์ประจําท้องถิ่นจนสามารถสร้างชื่ อและเป็ นที่ยอมรับในคุณภาพของสิ นค้า แต่
เนื่ องด้วยรัฐบาลในอดีตได้มีการส่ งเสริ มหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ที่เป็ นการยกระดับสิ นค้าประจํา
ท้อ งถิ่ น ให้ มี ค วามทัน สมัย ขึ้ น สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภคจึ งทํา ให้ สิ น ค้าเหล่ านี้
กลายเป็ นทั้งสิ นค้าของฝากและผลิ ตภัณ ฑ์ที่มีการจําหน่ ายส่ งออกไปยังต่างประเทศด้วย จากการ
กระตุ น้ และส่ งเสริ มผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนให้กลายเป็ นสิ นค้าที่ มีคุณ ภาพที่ สามารถสร้ างรายได้ให้แก่
ชุ มชนต่างๆ ได้เป็ นกอบเป็ นกํา ซึ่ งการที่ สิน ค้าซึ่ งเป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่สร้ างขึ้นโดยชุ มชนต่างๆ ที่ มี
วัตถุดิบประจําท่องถิ่นและภูมิปัญญาในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันทําให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือก
ในการซื้ อสิ น ค้าที่ ตรงกับ ความต้องการของตนได้ม ากยิ่งขึ้ น อี ก ทั้งเมื่ อภาคการท่ อ งเที่ ยวมี การ
ขยายตัว ดี ธุ ร กิ จ จํา หน่ า ยของฝากจึ ง เป็ นธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งที่ ไ ด้รั บ อานิ ส งส์ ต ามไปด้ว ย เพราะ
นักท่องเที่ยวนิ ยมซื้ อของฝากเพื่อเป็ นของมอบให้แก่คนที่ตนรักได้บริ โภคหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ที่นาํ ไป
ฝากทําให้การแข่งขันในธุรกิจของฝากมีการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อแย่งชิงส่ วนแบ่งตลาดกัน ดังจะเห็น
ได้ว่าจะมีสินค้าประเภทเดียวกันหลากหลายยีห่ อ้ ที่วางขายในตลาด อีกทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ด้านการสื่ อสาร และการขนส่ งที่ใช้เวลาลดลงเป็ นอย่างมาก ทําให้ในพื้นที่ที่ไม่ใช้แหล่งผลิตสิ นค้า
ของฝากประจําถิ่นก็สามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่อื่นได้ จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคไม่จาํ เป็ นต้อง
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ไปยังแหล่งกําเนิดของผลิตภัณฑ์ก็สามารถหาซื้อสิ นค้าได้ ทั้งยังมีการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
ต่างๆ ผูบ้ ริ โภคใช้เพียงแค่ปลายนิ้วก็สามารถสั่งสิ นค้าตรงถึงบ้านได้ทนั ที ซึ่ งจะเห็นได้ว่าสภาพการ
แข่งขันของธุรกิจนี้มีความรุ นแรงและท้าทายในการดําเนินธุรกิจเป็ นอย่างมาก
ดังนั้น การศึกษาถึง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ” นั้นจะช่วยให้ผวู ้ ิจยั สามารถนํา
ผลการศึ กษาที่ ได้น้ ัน นําไปปรั บใช้สําหรั บการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเข้าใจถึ ง
พฤติ ก รรมการซื้ อ และความต้อ งการของผู บ้ ริ โ ภคได้อ ย่า งถู ก ต้อ งอัน จะเป็ นการส่ ง เสริ ม ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถแข่งขันในธุรกิจนี้ได้อย่างมัน่ คงต่อไป
1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภท
ของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญอย่างไร
1.2.2 ความสัมพัน ธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับการตัดสิ น ใจซื้ อ
สิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญเป็ นอย่างไร
1.2.3 ปั จจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การกับการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
1.3.3 เพื่อค้นหารู ปแบบปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากจาก
ต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
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1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ” มีกรอบแนวคิดในการทํา
วิจยั ได้มีกาํ หนดตัวแปรต้น ตัวแปรร่ วม และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดําเนินงานวิจยั และ
เป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบ
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
(MarGrath,1986; Kotler,2006)

ตัวแปรตาม

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าประเภทของ
ฝากจากต่ างจังหวัดของผู้บริโภคใน
เขตภาษีเจริญ
1. ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ
2. ด้านการค้นหาข้อมูล
3. ด้านการประเมินผลทางเลือก
4. ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)

1.5 สมมติฐานการวิจัย
1.5.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารมี ความสัมพัน ธ์กับ การตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
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1.6 ขอบเขตในการวิจัย
1.6.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษา คื อ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อหรื อซื้ อสิ น ค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัดในเขตภาษีเจริ ญ
1.6.2 ขอบเขตด้านเนื้ อหา เป็ นการศึกษามุ่งเน้นปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทของฝาก ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ
1.6.3 ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ พื้ น ที่ ใ นการวิ จ ัย คื อ โดยทํา การเก็ บ ตั ว อย่ า งตามร้ า นค้ า
ห้างสรรพสิ นค้า ตลาด และบริ เวณที่มีผคู ้ นพลุกพล่านในเขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสรุ ปผลการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 3
เดือน)
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์
1.2 ด้านราคา
1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
1.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
1.5 ด้านบุคคล
1.6 ด้านกระบวนการ
1.7 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. ตั ว แปรตาม (Dependent Variable) การตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้า ประเภทของฝากจาก
ต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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1.8 นิยามคําศัพ ท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิ ยามคําคําศัพท์เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ผู้บริ โภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากจากแหล่ง
ต่างๆ
ของที่ระลึก/ของฝาก หมายถึ ง สิ น ค้าที่ ใช้เพื่ อเป็ นของที่ ระลึ กจากการเดิ น ทางหรื อ การ
ท่องเที่ยว เพื่อเป็ นของฝากให้แก่บุคคลที่มีความสําคัญกับผูใ้ ห้ ทั้งสิ นค้าที่บริ โภคได้หรื อสิ นค้าเพื่อ
ใช้สอยในด้านอื่นๆ
เพศ หมายถึง เพศของผูบ้ ริ โภค คือ เพศชาย และเพศหญิง
อายุ หมายถึง ช่วงอายุของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าประเภทของฝาก
สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพทางการสมสรของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าประเภทของ
ฝาก
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าประเภทของฝาก
อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าประเภทของฝาก
รายได้ เฉลี่ย ต่ อเดือน หมายถึง รายได้ต่างๆ เฉลี่ยต่อเดือนของผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าประเภท
ของฝาก
ปัจจัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด จําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านบุ ค คล ด้าน
กระบวนการ และด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัด คุณสมบัติ และ
คุณประโยชน์ของสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัด
ด้ านราคา หมายถึง ราคาจําหน่ายของสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัด มูลค่าของสิ นค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัดที่จาํ หน่าย
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย หมายถึง การขายสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดด้วย
วิธีการต่างๆ ผ่านช่องทางทางการตลาดที่มี
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด หมายถึง การส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ของฝากจากต่างจังหวัด
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลด แลก แจก แถมสิ นค้า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ด้ านบุคคล หมายถึง บุคลากรของธุรกิจจําหน่ายของฝาก เช่น พนักงานขาย พนักงานเก็บเงิน
พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้า เป็ นต้น
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ด้ านกระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการให้บริ การในการขายสิ นค้าประเภทของฝาก ตั้งแต่
ลูกค้าเข้าชมสิ นค้า สัง่ ซื้อสิ นค้า ชําระเงิน และรวมถึงกระบวนการหลังการขาย
ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะทางการยภาพของสถานที่
จําหน่ ายผลิตภัณฑ์ รู ปแบบร้านค้าที่จาํ หน่ ายสิ นค้าประเภทของฝาก/ของที่ระลึก และองค์ประกอบ
ทางกายภาพอื่นๆ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ สี เป็ นต้น
การตั ด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการในการตัด สิ น ใจของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อ สิ น ค้า
ประเภทของฝากจากต่างจังหวัด
1.9 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.9.1 ทําให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากของผูบ้ ริ โภค
และสามารถกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
1.9.2 สามารถนําผลการศึกษาที่ได้น้ ันไปปรับใช้สําหรับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างถูกต้อง
1.9.3 สามารถนําผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางด้านการแข่งขันให้
สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

