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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และเพื่อศึกษากลยุทธ์

การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู ้ที ่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านของฝาก ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 ราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมายังร้าน
ของฝากโดยรถส่วนตัว ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝาก โดยไม่ได้กำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ
ไว้ล่วงหน้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มากที่สุด ซื้อสินค้าครั้งละ 500 - 1,000 บาท  รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของฝากจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และตัดสินใจเลือกร้านของฝากโดย
พิจารณาจากชื่อเสียงของร้าน กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที ่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  
กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กล
ยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ด้านบริการ 
คำสำคัญ:พฤติกรรมผู้บริโภค, กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง, ร้านของฝาก 
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the consumer behavior on choosing products 

and to study the product differentiation strategies affecting product selection : A Case Study of 
Souvenir shop in Phuket Province. The samples of this research consist of 400 consumers who 
purchase the product from souvenirs shop in Phuket Province by using questionnaires to collect 
data. The results were as follows; Most respondents came to the souvenir shop by private car. 
They purchased the products as souvenirs, without specifying the type of product which they 
want to buy in advance. The product that most of them purchased was cashew nuts, expense 
500 - 1,000 baht of purchasing per time. They got information about products, souvenirs from 
friends / relatives / family and decided to purchase the products by themselves, Their decision 
to choose a souvenir shop based on the reputation of the store. The product differentiation 
strategies affecting product selection : A case study of souvenirs shop in Phuket Province, in the 
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overall picture was at a high level. The most affected aspect was product differentiation strategy, 
followed by the image differentiation strategy. And the least was service differentiation strategy. 
Keyword: The consumer behavior, The differentiation strategies, Souvenir shop 
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1. บทนำ 
โลกในยุคปัจจุบันมีสินค้าให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกมากมาย ปัญหาสำคัญ คือ จะทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ของตนเอง แทนท่ีจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ซึ่งหากเน้นแข่งขันโดยขายตัดราคาแลว้ ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
แต่อย่างใด อาจจะเป็นโทษเสียด้วยซ้ำโดยหากคู่แข่งตัดราคาลงมาแข่งขันแล้ว จะส่งผลทำให้มีผลกำไรลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันหากเน้นเฉพาะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้เหนือกว่าคู่แข่ง แม้เป็นสิ่งที่สามารถดำเนินการได ้แต่เป็นกล
ยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพียงในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบ
ได้ง่าย กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งนับเป็นกล
ยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว โดยได้อุปมาอุปไมยว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานนั้น 
เปรียบเสมือนกับเราแข่งขันกับคู่แข่งในสนามเดียวกัน โดยเราพยายามวิ่งให้เร็วกว่าเท่านั้น แต่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
นั้น เป็นการวิ่งแข่งในสนามที่เรากำหนดขึ้นเองว่าเราจะต้องได้รับชัยชนะในการแข่งขัน (วิศรุต เทียนคำ, 2552 : 1) 

ธุรกิจร้านขายของฝาก จัดเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นในการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น นำเอาทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาผลิตให้เกิดรายได้เพิ่มพูน ก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ทำให้สร้างรายได้เข้าประเทศ ลดการขาด
ดุลการค้าของประเทศได้ (ยุพดี เสตพรรณ, 2544) 

จังหวัดภูเก็ต จัดเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ การท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มักคู่กับของฝากท้องถิ่นเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรม อาชีพ ในแต่ละพื้นที่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมักซื้อของ
ฝากจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางไปติดไม้ติดมือกลับบ้าน มีทั้งซื้อเพื่อรับประทานเองและเพื่อเป็น
ของฝากเพื่อนบ้าน ในจังหวัดภูเก็ตมีของฝากต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นของฝากประเภทของที่ระลึกและของกิน ในส่วนของกิน
ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือ ขนมเต้าซ้อ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลาสำเร็จรูป อาหาร
ทะเลสดแปรรูป ผลไม้แปรรูป ขนมพื้นถิ่นภูเก็ต และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ทำให้มี
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไป ทำให้เกิด
ร้านขายของฝากจำนวนมากเกิดขึ้น มีทั้งร้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว 
ร้านขายของฝากจังหวัดภูเก็ตที่ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งระดับเดียวกันในปัจจุบันได้แก่ ร้านของฝากพรทิพย์ ร้านของฝากคุณแม่จู้  
ร้านของฝากเมธี และร้านของฝากศรีศุภลักษณ์ออคิด เนื่องจากเป็นร้านขายของฝากจังหวัดภูเก็ตที่มีหน้าร้านและมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันด ับต ้นๆ ของจังหวัดภ ูเก็ ต จ ึงทำให้ม ีการแข่งข ันค ่อนข ้างส ูง ร ้านขายของฝากจ ังหว ัดภ ู เก็ต  
ที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้นั้น จำเป็นต้องมีการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขัน รวมถึงการปรับใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สินค้าของฝากของส่วนใหญ่
จะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ หรือเป็นสินค้าขึ ้นชื ่อของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างความประทับใจ และความพึงปรารถนาให้แก่
นักท่องเที่ยวต่างถ่ินท่ีจะแสวงหาจัดซื้อเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง เป็นต้น 

การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง และได้เป็นที่ยอมรับว่าเริ่มมีความสำคัญมากข้ึน
เรื่อย ๆ แต่การจะสร้างความแตกต่างที่มีคุณค่าในสายตาของลูกค้าได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ความแตกต่างที่ไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าย่อมไม่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน หรือมีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) มากกว่าผลิตภัณฑ์ของ  
คู่แข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันถือเป็นการสร้างจุดเด่น (Unique) ให้ผลิตภัณฑ์เป็นกลยุทธ์การตลาด
ที่ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ง่ายที่สุด เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง
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ต่อเนื่อง หรือใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน (Kotler and Armstrong, 
2010) 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผล
การศึกษาที่ได้ ผู้ศึกษาคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ ในการนำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนากล
ยุทธ์ด้านการตลาด และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต  
2.2 เพื่อศึกษากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา ร้านของฝากใน

จังหวัดภูเก็ต  
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 

Wilkinson (2013) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี ่ยว กับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิง  ถึงแนวคิด
แรงผลักดันทั ้ง 5 (5-Force Model) ของ Michael E. Porter ได้อย่างน่าสนใจว่า ความแตกต่างที่เหนือกว่าของสินค้า 
(Product Differentiation) นี้ ถือเป็นวิธีการที่สามารถสกัดกั้นคู่แข่งขันรายใหม่ให้เข้าสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความ
แตกต่างด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ย่อมทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์อื่นยากจะมาทดแทนผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการรายเดิมได้ ยิ่งเมื่อต้องเทียบกับสินค้าของผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) จนเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายด้วยแล้ว การเข้ามาทำตลาดใหม่ของคู่แข่งยิ่งมีความยากลำบากและต้องอาศัยงบประมาณมากขึ้นอีกด้วย  

กลยุทธ์ความแตกต่าง หมายถึง การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างด้านต่างๆ เน้นการสร้างลักษณะ วิธีการ
จำหน่าย โดยจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้บริโภค เกิดความภักดีของลูกค้าตามมา ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้ นกับสินค้า และ
สามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้วย 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง Differentiation Strategy เป็นทางเลือกหนึ่งของ Generic Strategy จึงถือเป็น
ทางเลือกกลยุทธ์ในระดับการแข่งขัน (Competitive Strategy) ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนั้น สามารถสร้างความแตกต่างได้ 4 อย่าง คือ (ณธาร  สติวรรธน์, 2559) 

1.  ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ – Product Differentiation หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่องค์กรนำเสนอสู่
ตลาด ไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบสินค้า (Tangible Goods) เช่นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้พยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เพื่อให้รถยนต์ของตนนั้นมีความแตกต่างเหนือคู่แข่งในตลาด หรือผลิตภัณฑ์ทีอยู่ในรูปแบบของบริการ (Services) เช่น บริษัท
ประกันชีวิตได้คิดค้นแผนคุ้มครองในรูปแบบใหม่ ๆ ที่คู่แข่งไม่มีไว้นำเสนอลูกค้า  

  การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์นั้น น่าจะเป็นทางเลือกที่มีความจำเป็นมากสำหรับสินค้าประเภทที่วาง
จำหน่ายรวมกันกับสินค้าของคู่แข่ง เช่นสินค้าอุปโภค (Consumer Goods) ที่วางจำหน่ายรวมกันหลาย ๆ ยี่ห้ออยู่บนชั้นใน
ร้านค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ต เช่นสบู่ แชมพูสระผม โลชั่น ผ้าอนามัย รวมถึงยารักษาโรค ซึ่งผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ไม่
สามารถสร้างความแตกต่างในด้านบริการหรือด้านบุคลากรได้ นอกจากสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า และสร้าง
ภาพลักษณ์ (Image) ให้แตกต่างเท่านั้น 
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ผู ้ผล ิตและจำหน่ายส ินค ้าประเภทนี ้จำเป ็นต ้องม ีการลงทุนส ูงในด ้านการว ิจ ัยพ ัฒนา ( Research and 
Development) และในด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งรวมถึงการสื่อสารการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้
ตลาดรับรู้ถึงความแตกต่างและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับสินค้า 

2.  ความแตกต่างในด้านบริการ – Service Differentiation เป็นการนำเสนอบริการเสริมเพิ่มคุณค่าที่แตกต่างจาก
คู่แข่งมานำเสนอเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

  การนำเสนอบริการที่แตกต่างนั้น เป็นกลยุทธ์ที่เกือบทุกองค์กรนำมาใช้ในหลายทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่องค์กร
เจ้าของสินค้าที่เป็นผู้ผลิตก็มีการสร้างความแตกต่างในด้านการบริการเพื่อดึงดูดองค์กรที่เป็นตัวกลาง ในช่องทางกระจาย
สินค้า (Intermediaries) จนถึงองค์กรที่เป็นผู้ค้าปลีกที่พยายามนำเสนอบริการเสริมเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าที่เป็นผู้อุปโภค
บริโภคสินค้า (Consumers) 

3.  ความแตกต่างในด้านบุคลากร – People Differentiation เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการ
คัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้แตกต่างจากคู่แข่งในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่บุคลิกภาพ การศึกษา ความรู้ความชำนาญทางเทคนิค 
รวมถึงความแตกต่างในด้านพฤติกรรมที่แสดงออกต่อลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นทางเลือกกลยุทธ์ท่ีสำคัญในการดึงดูดลูกค้าไว้
กับองค์กร  

4.  ความแตกต่างในด้านภาพลักษณ์ – Image Differentiation เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่นกว่า
คู่แข่ง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเป็นยุคการตลาด 3.0 หรือยุคการตลาดแบบ
สร้างสรรสังคมและจิตวิญญาณ (Creative Society and Human Spirit) เป็นยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญว่าใครเป็นผู้ผลิต
สินค้านั้น ๆ มากกว่าคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของตัวสินค้าซึ่งหาความแตกต่างได้ยากในยุคนี้ การสื่อสารภาพลักษณ์นั้น
เป็นหน้าที่โดยตรงของนักการตลาด ในขณะที่การสร้าง รักษา และปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์นั้นเป็นหน้าที่
ของบุคลากรทกุคนในทุกระดับขององค์กร 

สรุปได้ว่า ปัจจัยในการสร้างความแตกต่างเป็นวิธีการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า โดยการพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้เกิด
ความแตกต่างทางด้านต่างๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ การสร้างความแตกต่างเหล่านี้
ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้า การทำงานของผลิตภัณฑ์เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้าง
ความแตกต่างให้กับลูกค้าเพื่อให้เกิดความภักดีของลูกค้า 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการการตัดสินใจและการกระทำของบุคคล ที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเริ่มขึ้นเมื่อบุคคลได้รับ
การกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้น ที่นักการตลาดจัดให้ซึ่งการตัดสินใจต่างๆ ของบุคคลที่ปรากฏออกมาจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
ปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบอยู่ในตัวบุคคลและอิทธิพลของปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยสังคม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2550 : 64-86) 

ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อ เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นอยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมการซื้อของบุคคล ตัวกระตุ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค โดยพฤติกรรม
ผู้บริโภคจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อตัวกระตุ้น ปัจจัยภายในประกอบด้วย การจูง
ใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบด้วย วัฒนธรรม ช้ันทาง
สังคม กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว 
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กระบวนการตัดสินใจซื้อผู้บริโภคมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายาม ปัจจัยภายในและ
ภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยประกอบด้วยกัน 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.  การตระหนักถึงความต้องการ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะเริม่ขึ้นเมื่อบุคคลรู้สกึถึงความต้องการ ซึ่งอาจ
เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายใน เช่น ความหิว หรืออาจจะเป็นความต้องการที่เกิดจากแรงกระตุ้นภายนอกที่มากระตุ้นให้
ตระหนักถึงความต้องการดังกล่าว เช่น ได้เห็นโฆษณา หรือเห็นตัวสินค้าแล้วเกิดความต้องการขึ้น แต่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้น
ภายในครอบครัวเนื่องจากเงินมีจำกัด 

2.  การค้นหาข้อมูล เมื่อบุคคลได้ตระหนักถึงความต้องการแล้ว เขาจะค้นหาวิธีการที่จะทำให้ความต้องการดังกล่าว
ได้รับความพอใจ การค้นหาอาจกระทำขึ้นโดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็ว หรืออาจต้องมีการใช้ความพยายามและการวิเคราะห์
ข้อมูล การที่บุคคลจะมีการค้นหาข้อมูลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ คือ จำนวนข้อมูลที่จะหา ความพอใจที่
จะได้รับจากการค้นหาข้อมูล ผลที่เกิดขึ้นภายหลัง 

3.  การประเมินผลทางเลือกต่างๆ หลังจากขั้นตอนค้นหาข้อมูลแล้ว ผู้บริโภคต้องทำการประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
ที่เป็นไปได้ก่อนการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผู้บริโภคต้องกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโดยใช้เรื่องของเหตุผลที่มองเห็น เช่น ราคา 
ความคงทน คุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น 

4.  การซื้อ หลังจากพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ต้องตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ถ้าหลังการประเมินผล
ทางเลือกเป็นที่พอใจ การซื้อก็จะเกิดขึ้น ในการตัดสินใจซื้อก็จะพิจารณาต่อไป ถึงเรื่องตรายี่ห้อ ร้านท่ีจะซื้อ ราคา สีสัน เป็นต้น 

5.  การประเมินผลหลังการซื้อ เมื่อมีการซื้อและใช้สินค้าแล้ว การประเมินผลที่ได้รับจากการซื้อและใช้สินค้าก็จะ
เกิดขึ้น ความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าที่เขาซื้อไปนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่นักการตลาดควรจะต้องทราบ ทั้งนี้เพราะว่ามันมผีล
ต่อการซื้อซ้ำในครั้งต่อไปและมีผลต่อการแนะนำเพื่อนฝูงด้วย 

โดยมีนักวิชาการอีกท่านให้คำนิยามเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก 
(เสรี วงษ์มณฑา, 2552 : 32-46) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  
1.  ปัจจัยทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกำหนดความต้องการและพฤติกรรมของ มนุษย์ เช่น 

การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ ลักษณะชั้นทาง
สังคม ประกอบด้วย 6 ระดับ  

  ช้ันที่ 1 Upper-Upper Class ประกอบด้วยผู้ที่มีช่ือเสียงเก่าแก่เกิดมาบนกองเงินกองทอง  
  ช้ันท่ี 2 Lower –Upper Class เป็นช้ันของคนรวยหน้าใหม่ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการบริหาร เป็นผู้ที่มี

รายได้สูงสุดในจำนวนช้ันท้ังหมด จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี  
  ชั้นที่ 3 Upper-Middle Class ประกอบด้วยชายหญิงที่ประสบความสำเร็จในวิชาอื่นๆ สมาชิกชั้นนี้ส่วนมากจบ

ปริญญาจากมหาวิทยาลัย กลุ่มนี้เรียกกันว่าเป็นตาเป็นสมองของสังคม  
  ชั้นที่ 4 Lower-Middle Class เป็นพวกที่เรียกว่าคนโดยเฉลี่ย ประกอบด้วยพวกที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เจ้าของธรุกิจ

ขนาดเล็ก พวกทำงานนั่งโต๊ะระดับต่ำ  
  ช้ันที่ 5 Upper-Lower Class เป็นพวกจนแต่ซื่อสัตย์ ได้แก่ ชนช้ันทำงาน เป็นช้ันที่ใหญ่ที่สุดในช้ันทางสังคม  
  ชั้นที่ 6 Lower-Lower Class ประกอบด้วยคนงานที่ไม่มีความชำนาญ กลุ่มชาวนาที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ชน

กลุ่มน้อย  
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2.  ปัจจัยทางสังคม เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
อ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 

  2.1  กลุ่มอ้างอิง หมายถึง กลุ่มใดๆ ที่มีการเกี่ยวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม แบ่งเป็น  2 ระดับ  
   2.1.1  กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว เพื่อนสนิท มักมีข้อจำกัดในเรื่องอาชีพ ระดับชั้นทางสังคม และช่วง

อาย ุ
   2.1.2  กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว แต่ไม่บ่อย มีความเหนียวแน่นน้อย

กว่ากลุ่มปฐมภูมิ  
  2.2  ครอบครัว เป็นสถาบันที่ทำการซื้อเพื่อการบริโภคที่สำคัญที่สุด นักการตลาดจะพิจารณา ครอบครัวมากกว่า

พิจารณาเป็นรายบุคคล 
  2.3  บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ทำให้บุคคลมีบทบาท

และสถานภาพท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
3.  ปัจจัยส่วนบุคคล การตัดสินใจของผู้ซื ้อมักได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดำเนินชีวิต วัฏจักรชีวิตครอบครัว  
4.  ปัจจัยทางจิตวิทยา การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งจัดปัจจัยในตัวผู้บริโภคที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า ปัจจัยทางจิตวิทยาประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อและเจตคติ บุคลิกภาพ
และแนวความคิดของตนเอง  
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

4.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านของฝาก ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่ม

ประชากรที่มีขนาดใหญ่และไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน  
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาเลือกซื้อผลิตภณัฑ์จากร้านของฝาก ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ  

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และกลุ่มผู้บริโภค มี
ลักษณะเป็นคำถามเป็นแบบมีคำตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝาก ในจังหวัดภูเก็ต  
ลักษณะเป็นคำถามเป็นแบบมีคำตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา 
ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร และด้านภาพลักษณ์ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามโดยใช้ Rating Scale 5 ระดับ เป็นมาตรวัดลักษณะของข้อความที่ใช้มีลักษณะเชิงบวก 
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ส่วนท่ี 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open-ended questions) ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเขียนข้อความในส่วนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่

มีอาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว 
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมายังร้านของฝากโดยรถส่วนตัว ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นของฝาก โดยไม่ได้กำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มาก
ที่สุด ซื้อสินค้าครั้งละ 500 – 1,000 บาท  รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฝากจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว  ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และตัดสินใจเลือกร้านของฝากโดยพิจารณาจากช่ือเสียงของร้าน 

5.3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากใน
จังหวัดภูเก็ต  

ผลจากการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน
ของฝากในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ และ
น้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ด้านบริการ  

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกสรรได้ตาม
ต้องการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์นำเสนอและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นกว่าคู่แข่ง สร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑห์รือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า
จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์มีการบริการเพิ่มเติมหลังการขาย เช่น การบรรจุและจัดส่งให้ถึงบ้าน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์มีอุปกรณ์
และสถานท่ีสำหรับให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์พนักงานมีความรู้ความสามารถในการนำเสนอสินค้าและให้บริการลูกค้าอย่าง
มืออาชีพ และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการแนะนำ/
ขายสินค้าอยู่เสมอ และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์พนักงานมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัด
ภูเก็ต ด้านภาพลักษณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มี โดยกลยุทธ์สร้างบรรยากาศ และการจัดตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์และมี
จุดเด่นให้ลูกค้าจดจำได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ และน้อยที่สุดคือ มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกิจการและ
ลูกค้า  
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5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า 
เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน

ของฝากในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลต่อเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย 

อายุท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้าน
ของฝากในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อาชีพที่แตกต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์  กรณีศึกษา 
ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน ในด้านภาพลักษณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต แตกต่างกัน พบว่า  

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันในเรื่องของ การ
กำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า และประเภทผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนการเดินทางมายังร้านของฝาก จุดประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

วิธีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกรา้นไม่มีความสมัพันธ์กบักลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ ์

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
6.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมายังร้านของฝากโดยรถส่วนตัว ส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝาก โดย

ไม่ได้กำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า ซื้อสินค้าครั้งละ 500 – 1,000 บาท  รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ของฝากจากเพื่อน/ญาติ/ครอบครัว ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง และตัดสินใจเลือกร้านของฝากโดยพิจารณาจากช่ือเสียง
ของร้าน ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีช่ือเสียงในด้านการท่องเที่ยว และยังรวมถึงอาหารพื้นเมืองและขนมของฝาก
ชนิดต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ซึ่งหากใครได้มีโอกาสแวะเวียนผ่านมาจังหวัดภูเก็ตแล้ว ย่อมต้องซื้อผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เหล่านั้นติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ของ คอตเลอร์และ
อาร ์มสตรอง  (Kotler and Armstrong, 1997:140) ที ่กล ่าวว ่า พฤต ิกรรมจะเก ิดข ึ ้นได ้จะต ้องม ีสาเหต ุหร ือม ีสิ่ง
เร้า (Stimulus) ทำให้เกิด และจากสิ่งเร้าจะกลายเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเพื่สนองตอบ (Response) ต่อ
สิ่งเร้านั้น นอกจากน้ีผู้ตอบแบบสอบถามยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วง
หิมพานต์เป็นสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ในปัจจุบันได้มีกรรมวิธีการผลิตโดยปรุงรสต่างๆ เพื่อเพิ่มอรรถรส
มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเพื่อนำไป
เป็นของฝากและเลือกซื้อเพื่อรับประทานเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ของ Lamb, 
Hair and Mcdaniel, 1992 : 76) ที ่กล่าวว่า การรับรู ้ปัญหาเกิดขึ ้นเมื ่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สมดุลกัน
ระหว่างสภาวะที ่เป็นจริง (Actual State) กับสภาวะที ่ปรารถนา (Desired State) และความพยายามของบุคคลที่
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อยากจะให้บรรลุสภาวะที่ปรารถนา จะเป็นผลสะท้อนทำให้เกิดความต้องการ และความต้องการนี้จะเป็นรากเหง้าหรือต้นตอ 
(Root) แห่งพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งมวล หากปราศจากความต้องการแล้ว พฤติกรรมใด ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นผู้บริโภครับรู้ปัญหาเมื่อ
พบว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตนพิจารณาซื้ออาจจะสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลน หรือความปรารถนาที่ตนยังไม่ได้รับ
การตอบสนอง (Unfulfilled Desire) ก็อาจเป็นได้ 

6.2 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ด้าน
บริการ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์ของ Dickson & Ginter (1987) 
ที่กล่าวว่า ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) หมายถึง การรับรู ้ของผู้บริโภคที่มีต่อการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ทั้งคุณลักษณะด้านกายภาพ (Physical) หรือไม่ใช่ กายภาพ รวมไปถึงการรับรู้
ทางด้านราคา ในขณะที่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ย่อมหมายถึงวิธีการเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ ความแตกต่าง
เหล่านั้นให้เกิดขึ้น  

6.3 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกสรรได้ตามต้องการมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์นำเสนอและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นกว่าคู่แข่ง สร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะ
ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากนวัตกรรมและมาตรฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ของ Kotler (2012 : 417) ที่กล่าวว่า รูปแบบ (Style) การทำให้ลูกค้า เกิดความ
จดจำ ในผลิตภัณฑ์โดยการเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จะบอกลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ์และความ รู้สึกต่อผู้ซื้อ ตามปกติ
ผู้ซื้อมักจะเต็มใจจ่ายผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบน่าดึงดูดใจในราคาแพงพิเศษ  การออกแบบที่ดีควรง่ายต่อการผลิตและ จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้วย ในขณะที่ผู้บริโภคมองว่า การออกแบบที่ดีควรจะทำให้ผลิตภัณฑ์น่ามองหรือการนำเสนอสินค้า จัดวางให้เกิด
จุดเด่น แปลกใหม่ สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ทันที 

6.4 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์มีการบริการเพิ่มเติมหลังการขาย เช่น การบรรจุและจัดส่งให้ถึงบ้าน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์มีอุปกรณ์และ
สถานที่สำหรับให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความ
แตกต ่างของผล ิตภ ัณฑ์ ของเรดด ี ้แพลนเน ็ต  (2559) ที ่กล ่าวว ่า กลย ุทธ ์สร ้างความแตกต ่าง (Differentiation 
Strategy) สามารถทำได้โดยไม่จำกัดอยู่ท่ีตัวสินค้าเท่านั้น อาจรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่าย, ภาพลักษณ์ของร้านค้า หรือ
การบริการเองก็สามารถทำได้ การทำ Differentiation จึงเหมาะสำหรับทุกๆ ธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การเปิดเว็บไซต์ขายของ 
หรือเสื้อผ้า เครื ่องประดับ จากสำเพ็ง ซึ่งอาจจะไม่มีความแตกต่างในแง่ของตัว Product (สินค้า) แต่จะต่างกันในเรื ่อง
ของ Place (สถานท่ีตั้ง/หน้าร้าน) หรือ Promotion (การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย) ก็เป็นได้ เช่น มีบริการสั่งซื้อสินค้าผ่าน
หน้าเว็บไซต์ (Place) พร้อมบริการจัดส่ง เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ไม่ต้องเดินทางมาซื้อถึงหน้าร้าน หรือการจัด
โปรโมชั่นผ่านโลกออนไลน์ อย่างกรณี Pizza Hut ซื้อ 1 แถม 1 โดยต้องสั่งผ่านเว็บไซต์เท่านั้น เป็นต้น ก็เป็นการสร้างความ
แตกต่างและสร้างมูลค่าของธุรกิจนั้นๆ ได้  

6.5 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์พนักงานมีความรู้ความสามารถในการนำเสนอสินค้าและให้บริการลูกค้าอย่างมือ
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อาชีพ และรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กลยุทธ์มุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้และทักษะในการแนะนำ/ขาย
สินค้าอยู่เสมอ และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์พนักงานมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีเกี ่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550 : 35-36)ที ่กล่าวว่า ด้านบุคคล 
(People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็นความ  สัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร 
เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร ในปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยคนเป็นเครื่องมือในการทำงาน หากต้องการให้บริการถูกจัดอันดับ
อยู่ในข้ันดีเลิศ ดิฉันคิดว่าคุณจะต้องสรรหาผู้ที่มีใจรักงานทางด้านบริการ บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ที่สำคัญจะต้องมีความรู้และ
ความสามารถพิเศษในหน้าที่เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วยังต้องมีความอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามเรียนรู้ที่แก้ไข
ปัญหาเพื่อนำไปสู่การให้บริการที่ดี และยังสอดคล้องกับปิยะบุตร สงวนพันธุ์ (2546 : 58) ได้อธิบายว่าการว่าจ้างเฉพาะ 
พนักงานที่ดีมีคุณภาพมากกว่าคู่แข่งขันมาให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะเป็น
พิเศษที่แสดงถึงความชำนาญ ความเป็นมิตร มีประสบการณ์ และความสุภาพอ่อนโยน เพื่อทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีแต่
ความสุขใจ สุขกาย และมีความประทับใจในการติดต่อรับบริการจากธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดีต่อทั้งตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท 

6.6 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต 
ด้านภาพลักษณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มี โดยกลยุทธ์สร้างบรรยากาศ และการจัดตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นให้
ลูกค้าจดจำได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
และน้อยที่สุดคือ มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกิจการและลูกค้า  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของKotler (2012 : 215) ที่กล่าวว่าการปรับปรุงสถานที่ให้เกิดความน่าเข้ามา จับจ่ายซื้อสินค้า ให้มี 
บริเวณสำหรับนั่งพักผ่อน ห้องรับรองลูกค้า ซึ่งธุรกิจผลิตหรือส่งมอบ ผลิตภัณฑ์หรอืบริการจะเป็นเครื่องมือที่สร้าง ภาพลักษณ์
ได้ดี นอกจากน้ีในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์กับผลงานด้านการ
ส่งออกของ Boehe (2009) โดยระบุว่าการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกมี ด้วยกัน 3 ประการหลัก ได้แก่ 
การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ด้วยคุณภาพ (Product Quality Differentiation) การสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์
ด้วยนวัตกรรม (Product Innovation Differentiation) และการสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์ที ่รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Product Differentiation) ซึ่งผลการศึกษานี้ใช้การออกแบบสอบถามไปยังผู้ส่งออกขนาด  กลางและขนาดใหญ่ใน
ประเทศบราซิลทั้งสิ ้น 252 ราย พบว่าการสร้างความแตกต่างด้วยผลิตภัณฑ์ที่ รับผิดชอบต่อสังคมจะช่วยส่งเสริมผล
ประกอบการด้านการ ส่งออกได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการสร้างความแตกต่างด้วยวิธีอ่ืน 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
7.1.ควรสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้

หลากลายตามความต้องการ การคิดค้นออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยควร
สร้างความโดดเด่นให้กับตรายี่ห้อ โดยเน้นด้านรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าโดดเด่น ทันสมัย ที่ผู้บริโภคสามารถ
จดจำได้ง่าย และดึงดูดใจให้ซื้อ และควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้คงที่อยู่เสมอ เพื่อรักษาชื่อเสีย งภาพลักษณ์ของตรา
ยี่ห้อไว้ มีการระบุวันที่ผลิต วันหมดอายุไว้บนฉลาก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อไปยังบุคคลอื่นต่อไป 
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7.2 ควรมุ่งเน้นช่องทางการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การบรรจุและจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและ
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า นอกจากน้ีควรจัดเตรียมสถานท่ีให้บริการลูกค้าอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อไม่ให้ลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริการรู้สึกอึดอัด ควรมีการจัดวางสินค้าให้เห็นได้อย่างเด่นชัด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ง่าย และสะดวก รวมถึง
ควรมีการแนะนำสินค้า นำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และมีสินค้าให้ผู้บริโภคได้ทดลองชิมหลากหลายรสชาติ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อมากขึ้น 

7.3 ควรมุ่งเน้นการฝึกรอบรมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอสินค้าและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ 
และรวดเร็ว มีทักษะในการแนะนำ/ขายสินค้ารวมถึงมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

7.4  ควรจัดสร้างบรรยากาศ และการจัดตกแต่งร้านที่เป็นเอกลักษณ์และมีจุดเด่นให้ลูกค้าจดจำได้  มีการจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มุ่งเน้นทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกิจการและลูกค้า  
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