บทที่ 5
สรุ ป และอภิปรายผลการวิจยั
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 74.25
และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 25.75 มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือ อายุมากกว่า
46 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 18.00 การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือ ตํ่า
กว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 18.75 มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.50 รองลงมา
คือ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.75 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อสิ น ค้า
ประเภทของฝากที่ จดั หวัดเพชรบุ รีมากที่ สุด คิดเป็ นร้ อยละ 39.00 จังหวัดชลบุ รี คิดเป็ นร้ อยละ
19.50 จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 15.00 จังหวัดอุดรธานี คิดเป็ นร้อยละ 11.25 จังหวัดสงขลา
คิดเป็ นร้อยละ 8.25 และจังหวัดอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ตามลําดับ
5.2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจ จัย ส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้ าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัดของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ
ผลการสํารวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ น ค้าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษี เจริ ญ พบว่า
อันดับ 1 ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( X = 4.52) อันดับที่ 2 ด้านผลิตภัณ ฑ์
( X = 4.50) อันดับที่ 3 ด้านบุคคล ( X = 4.49) อันดับที่ 4 ด้านกระบวนการ ( X = 4.44) อันดับที่ 5
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ( X = 4.43) อันดับที่ 6 ด้านราคา ( X = 4.42) และอันดับที่ 7 ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ( X = 4.40) ตามลําดับ
5.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้ อมูลระดับการตัด สิ นใจซื้ อสิ นค้ าประเภทของฝากจากต่ างจังหวัด ของ
ผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญ
ผลการสํารวจระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากจากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคใน
เขตภาษีเจริ ญ พบว่า อันดับ 1 ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ ( X = 4.63) อันดับที่ 2 ด้านการค้นหา
ข้อมูล ( X = 4.54) อันดับที่ 3 ด้านการตัดสิ นใจซื้อ ( X = 4.46) และอันดับที่ 4 ด้านการประเมินผล
ทางเลือก ( X = 4.40) ตามลําดับ
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5.4 การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าประเภทของฝากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.5 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากต่างจังหวัด
ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตภาษี เจริ ญ คื อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้านการสร้ างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นปั จจัยสําคัญและมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของฝาก
ต่างจังหวัด ของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษี เจริ ญ กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคโดยมากแล้วจะ
ทําการศึกษาและค้นหาข้อมูลเพื่อทราบถึงของฝากและสิ นค้าที่นิยมซื้อเพื่อมอบเป็ นขอองขวัญเมื่อมี
การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อมอบให้แก่คนสําคัญของตน และเมื่อผูบ้ ริ โภคจะต้อง
การจะซื้ อสิ นค้าผูบ้ ริ โภคจะเดิ นทางไปยังแหล่งขายหรื อร้านค้าที่ จาํ หน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ดงั กล่าว ซึ่ ง
ลักษณะทางกายภาพจะเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคจะได้พบเห็นเป็ นลําดับแรกเมื่อไปซื้อสิ นค้า ซื้อการจัดการ
ลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอของผูจ้ าํ หน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากที่โดดเด่น ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภค
สนใจ จะช่วยให้โอกาสในการที่ผบู ้ ริ โภคจะเข้ามาเลือกซื้อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ลําดับต่อมาเมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเข้ามาเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านแล้วผูบ้ ริ โภคก็จะพิจารณา
ปั จจัยสําคัญในลําดับต่อมาคือ ผลิตภัณฑ์ หากมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และมีชื่อเสี ยงอยูแ่ ล้วนั้นย่อม
ทําให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจในการซื้อสิ นค้าประเภทของฝากได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะมีบุคลกรของร้านที่
จะมีส่วนในการช่วยให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้า และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าโดยเร็ วหากพนักงานสามารถให้
ข้อมูลและนําเสนอสิ นค้าให้มีความน่ าสนใจยิ่งขึ้น และสําหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ด้านราคา และการส่ งเสริ มการขายก็เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าประเภคของฝาก หากผลิตภัณฑ์น้ ันมีราคาที่เหมาะสม หรื อมีการส่ งเสริ มการขายที่ ตรงใจ
ผูบ้ ริ โภค
ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบอีกว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการ
สร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษี
เจริ ญ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากจาก
ต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภคในเขตภาษีเจริ ญ พบว่า อันดับ 1 ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการ ( X = 4.63)
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อัน ดับ ที่ 2 ด้ า นการค้น หาข้อ มู ล ( X = 4.54) อัน ดับ ที่ 3 ด้า นการตัด สิ น ใจซื้ อ ( X = 4.46)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มไหศวรรย์ มหัทธนาภิวฒั น์ (2553) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ ก ารที่ มีอิท ธิ พ ลต่อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อนํ้าข้าวกล้องงอกของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และพบว่า ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมาก รวมถึง
ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการประเมินผลทางเลือก และด้านพฤติกรรม
หลังการซื้ออยูใ่ นระดับมาก รวมถึงผลการศึกษาของ เอกรัตน์ เพชรรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัย
ที่มี่อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการซื้ อตุ๊กตาผ้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้าน
ส่ ว นประสมการตลาด ทั้งด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด จําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซื้อตุก๊ ตาผ้าของผูบ้ ริ โภคทั้ง 4 ด้าน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05
5.6 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้
1. ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือสิ นค้าประเภทของฝากต่างจังหวัดมักนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่นที่มีชื่อเสี ยง
และคุณภาพ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคมักเลือกซื้อสิ นค้าในแหล่งชุมชนที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรื อแวะพัก
ผูข้ ายสิ น ค้าจึ งควรมี ก ารจัด ร้ านค้าให้มีความดึ งดู ด น่ าเดิ น การเรี ยงสิ น ค้าเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อย
สามารถเลือกซื้อและค้นหาสิ นค้าได้ง่าย
2. การแยกหมวดหมู่สินค้าให้เป็ นสัดส่ วนตามแต่ละประเภทจะช่ วยให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลือกซื้อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น และควรมีบุคลากรที่สามารถให้คาํ แนะนําและช่วยลูกค้าให้รู้จกั ผลิตภัณฑ์
ได้ดียงิ่ ขึ้นและส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจซื้อได้รวดเร็ วขึ้น
3. ผลิ ตภัณ ฑ์ควรมีการปรับปรุ งบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีความทันสมัยแต่คงคุณ ภาพและรสชาติ
ดั้งเดิ มไว้ แต่อาจนําเสนอผลิตภัณ ฑ์ในรู ปแบบที่ ทนั สมัยและน่ าสนใจมากขึ้น ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ของสิ นค้า
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5.7 ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพของปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของ
ฝากต่างจังหวัดของผูบ้ ริ โภค
2. อาจทําการศึ กษากับกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนัก ท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เพื่อเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าประเภทของฝากเพื่อที่ผปู ้ ระกอบการจะสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์
ได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มยิง่ ขึ้น

