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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัดภูเก็ต โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก โดยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อพฤติกรรมมากเป็นลำดับที่ 1 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ นอกจากนี้ 
ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีสัญชาติ อาชีพหลัก เป้าหมายในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต 
ระยะเวลา และลักษณะการเดินทางต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มี
เหตุผลสำคัญในการซื้อผลไม้สด ค่าใช้จ่าย ปริมาณและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สดต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการเลือกซื้อ, ผลไม้สด, นักท่องเที่ยวต่างชาติ   
 

Abstract 
 The main objective of this research was to study behaviors on purchasing fresh fruits of 
foreign tourists in Phuket province. Questionnaire was used as the data collection instrument with 
the sample group consisted of 400 foreign tourists in Phuket province. Statistics used for the 
analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The finding 
revealed that an overall of the 7P’s marketing mix affecting behavior on purchasing fresh fruits of 
foreign tourists was at high level: product, promotion, place, people, price, process and physical 
evidence, respectively. Moreover, the study showed that different of demographic data regarding 

 
1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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nationality, occupation, purpose of travel, time period and travel style of the sample were affecting 
the 7P’s marketing mix influencing behavior on purchasing fresh fruits at the statistical significant 
difference level of 0.05. In addition, the findings showed that different of behavior data regarding 
reason to buy fresh fruit, expenses, amount and data source of fresh fruit were affecting the 7P’s 
marketing mix influencing behavior on purchasing fresh fruits at the statistical significant difference 
level of 0.05.  
Keyword: Behavior on purchasing, Fresh fruit, Foreign tourist   
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1. บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งของ
ประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน มีปริมาณน้ำฝนและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองร้อนได้ดี 
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตพืชผักและผลไม้ในการบริโภคทั้งภายในประเทศและสามารถส่งออกนอก
ประเทศจนสร้างรายได้อย่างมหาศาล ดังนั้น ภาคการเกษตรจึงมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็น
แหล่งรายได้และรองรับการจ้างงานของกำลังแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศ รวมทั้งการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการแปรรูป รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเร่งรัดพัฒนาภาคการเกษตรเสมอจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
หากภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงในอาชีพแล้ว ย่อมนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประชาชน รวมถึงประเทศชาติด้วย (กิตติยา  อินทร์ชัย, 2554) 
 ผลไม้นับเป็นผลผลิตทางการเกษตรและเป็นพืชที่ควรบริโภคเป็นประจำ เนื่องจากผลไม้ประกอบไปด้วย
สารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายประการ ได้แก่ วิตามิน ไฟเบอร์และแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งช่วยใน
เรื่องของระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายของเสียในร่างกาย รวมทั้งมีส่วนช่วยให้ระบบกลไกในร่างกายฟื้นหาย
จากโรคได้อย่างรวดเร็ว การบริโภคผลไม้ต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำ จะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีและมี
ภูมิต้านทานเช้ือโรคได้ดี ส่งผลให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคไม่เจ็บป่วยได้ง่ายๆ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย, 2550) ภาคใต้ของประเทศไทยถือเป็นอีกภาคหนึ่งที่มีการทำธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผลไม้ใน
ระดับสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและด้านการท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดใน
ภาคใต้ เพราะมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีความสวยงาม จนได้ชื ่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ทำให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2559 มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามามากถึง 9,641,703 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 71.0 ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งหมด และจำนวน
นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิเช่น จีน 
รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2560) นอกจากนี้ ยังพบว่า
ระหว่างปี 2557-2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
จีน รองลงมา คือ รัสเซีย ออสเตรเลีย เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ตามลำดับ ซึ่งสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนั้น ส่วนใหญ่มีความผันผวนตามสภาวะบ้านเมืองและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ สำหรับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ.2559 
ประมาณ 7,252 บาทต่อคนต่อวัน ทำให้เกิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวภูเก็ตมากถึง 377 แสนล้านบาท โดย
จำแนกเป็นมูลค่าการจำหน่ายส ินค้าของฝากและของที ่ระล ึก (OTOP) ของจังหวัดในป ี 2559 มากถึง 
2,209,096,015 (สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2560) นอกจากจังหวัดภูเก็ตจะมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวแล้ว 
ยังเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งได้มีการจัดสรร
พื้นที่สำหรับปลูกผลไม้และพืชยืนต้นมากเป็นอันดับ 1 คือ 139,317 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 94.18 ของเนื้อที่การเกษตร
ทั้งหมด รองลงมาคือเนื้อที่การเกษตรสำหรับเลี้ยงสัตว์ คือ 2,579 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.74 ของเนื้อที่ที่การเกษตร
ทั้งหมด ส่วนเนื้อที่ท่ีรกร้างว่างเปล่า มีพื้นท่ีน้อยที่สุด คือ 841 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของเนื้อท่ีที่การเกษตรทั้งหมด 
(สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต, 2555)  
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 จากประเด็นข้างต้น ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในการปลูกและจำหน่ายผลไม้สด ส่งผลให้ตลาดผลไม้ใน
จังหวัดภูเก็ตมีการขยายตัวออกไปในวงกว้างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้ได้มากที่สุด ก่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามทั้งทางด้านการท่องเที่ยวและอาหาร มีการประชาสัมพันธ์ให้
เห็นถึงคุณค่าและความปลอดภัยของผลไม้ไทยที่มีต่อร่างกาย ทำให้กลายเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้
เดินทางเข้ามาในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้จากการบริโภคผลไม้และการซื้อติดมือกลับไปเป็นของฝาก ดังนั้น การรับทราบ
ถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ
คาดการณ์ถึงรสนิยม ความชอบและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อผลไม้ไทย อันจะนำมาซึ่งการเลือก
จัดจำหน่ายผลไม้ที่ตรงกับพฤติกรรมและตอบสนองตามความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากท่ีสุด ด้วยเหตุ
นี้ จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัดภูเก็ต โดยจะมุ่งเน้นไปยังพฤติกรรมและปจัจัยสว่นประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลติภณัฑ์ 
ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการให้บริการ ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สด  
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย โดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้   
 3.1 ตลาดผลไม้ในจังหวัดภูเก็ต 

 ตลาดผลไม้ หมายถึง สถานท่ีที่เป็นชุมชนหรือเป็นท่ีชุมนุมเพื่อซื้อและขายผลไม้ ทั้งในรูปของผลไม้ค้าปลีก
และผลไม้ค้าสง่เป็นประจำ เป็นครั้งคราว หรือตามวันเวลาที่กำหนด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียวหรือหลายที่
ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีทำเลเหมาะสม เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเหมาะจะเป็นจุดนัดพบ หรือเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชนนั ้น ตลาดมีมาแต่ครั ้งโบราณในทุกสังคมโดยทั ่วไป 
(สารานุกรมไทย ฉบับเยาวชนไทย, 2550) ซึ่งตลาดจะมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ (1) ตลาดบก คือ ตลาดที่มีแหล่งทำ
เลหรือที่ค้าขายตั้งอยู่บนพื้นดิน ขนาดของตลาดขึ้นอยู่กับชุมชนหรือสถานที่และจำนวนของประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้น รวมไปถึงประเภทของสินค้าท่ีนำมาจำหน่ายซึ่งเป็นทั้งชุมชนและย่านธุรกิจการค้า (2) ตลาดน้ำ คือ ตลาด
ที่ผู้ขายหรือพ่อค้าแม่ค้าพายเรือบรรทุกสินค้ามาขายในย่านที่มีการเดินเรือพลุกพล่าน เช่น บริเวณปากคลองหรือ
บริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ในปัจจุบันนี้ ตลาดน้ำลดความคึกคักจอแจลงไปเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและการคมนาคมทางบก  ท่ีสะดวกและรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางน้ำ จึงทำให้เกิดการถมคลองเพื่อ
สร้างถนน อันมีผลให้วิถีชีวิตการทำมาหากินของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย การค้าขายในรูปแบบของตลาดน้ำ
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ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาตามริมแม่น้ำลำคลอง ได้นำผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนงานหัตถกรรม
พื้นบ้านออกมาจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง และ (3) ตลาดนัด คือ ตลาดบกหรือตลาดน้ำที่
จัดให้มีขึ้นเฉพาะวันและสถานท่ีที่กำหนดอาจเป็นเพียงวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์และจะเป็นเช่นน้ันไปเรื่อย ๆ จนเป็นที่
รู้จักของคนในชุมชน ตลาดลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไปทั้งในชนบทและตัวเมืองใหญ่ สำหรับสถานที่ที่ใช้เป็นตลาดนัดส่วน
ใหญ่จะใช้บริเวณลานวัดข้าง ๆ สวนสาธารณะหรือบนทางเท้าริมถนนท่ีมีรถว่ิงผ่านไปมา เพื่อให้ผู้คนสัญจรไปมาและ
คนในละแวกนั้นได้มาจับจ่ายซื้อของกันสะดวก ส่วนขนาดของตลาดนัดแต่ละแห่งก็ขึ้นอยู่กับความเจริญของชุมชน
นั้น ๆ เป็นสำคัญ สำหรับตลาดผลไม้ในจังหวดภูเก็ต มีลักษณะการกระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้และอำเภอถลาง ซึ่งมีทั้งรูปแบบของแผงลอย รถเข็นและหาบเร่ข้างทาง ตลาด
สด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดินหรือในรูปแบบของการขายผลไม้ในร้านสะดวกซื้อ 

 3.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลไม้ 
 อาหารปลอดภัย เป็นนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน

เห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี โดยมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยจากสารเคมี เชื้อรา 
และเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้บริโภค เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้มี
ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะอาหารสด อาหารแปรรูปและอาหารปรุงจำหน่ายพร้อมบรโิภค เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางอาหารและป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
โดยมีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู ้บริโภคและผู้ประกอบการโดยสรุปดังนี ้ (สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , 2551) (1) สถานที ่ อุปกรณ์และสิ ่งสนับสนุนบริการ เพื ่อให้มี
องค์ประกอบทางกายภาพที่มีความเหมาะสมและสนับสนุนให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ (2) การบริหารจัดการเพื่อ
คุณภาพ เป็นการกระกันว่ากระบวนการบริหารจัดการจะเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคและป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ (3) การบริการที่ดี 
เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้บริการจำหน่ายผลไม้ให้แก่ผู้บริโภคบนพื้นฐานมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 
และก่อให้เกิดความพึงพอใจเกินความคาดหวังของผู้บริโภค (4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม เพื่อเป็น
การควบคุมกำกับให้ผู้ประกอบการเกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมุ่งหมายให้เกิดการปฏิบัติ
ที่เป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (5) การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
รับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมในการดำเนินการค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการ
ประกอบกิจการ 
 3.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นกระบวนการทางสติปัญญา อารมณ์ และกิจกรรมทางร่างกายของบุคคลที่
แสดงออกต่อความต้องการซึ่งสินค้าต่าง ๆ ทั้งประเภทอุปโภคบริโภค การแสดงออกต่อความต้องการเหล่านั้นก็จะ
เป็นผลต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การซื้อ การใช้ผลิตภัณฑ์หรือการกำจัดผลิตภัณฑ์ หรือการใช้บริการเพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและวิธีการชำระเงินของบุคคลนั้น ๆ ด้วย และกระบวนการในการต้องการซือ้
สินค้า การเลือก การประเมินคุณค่าและคุณภาพสินค้า กระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค 
(ศิวารัตน์  ณ ปทุม, 2550: 56) สำหรับกระบวนการซื ้อของผ ู ้บร ิโภคโดยสรุป ประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน  
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 15-16) ได้แก่ (1) การรับรู้ปัญหา (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด และ (5) การประเมินภายหลังการซื้อ    

 3.4 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมทางการตลาด เป็นลักษณะของตัวแปรทางด้านการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดและการจัด
จำหน่าย ดังนั ้น ส่วนประสมการตลาด หรือ 4Ps จึงเป็นเครื ่องมือทางการตลาดที่มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ ่งต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่บริษัทสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
ต่อมาได้มีการเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร การสร้างลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ 
(ศิวารัตน์ ณ ปทุม, 2550: 23) กลายเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้า
หรือบริการที่ได้มีการพัฒนาและนำมาเสนอขายให้กับผู้บริโภค เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและทำให้
เกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการ (2) ราคา หมายถึง สิ่งที่กำหนดรายได้ของธุรกิจ การตั้งราคาที่สูงอาจทำให้
ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาที่ต่ำก็จะทำให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ำ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตาม 
มิได้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจจะต้องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่ง ถ้าหากตั้งราคาสูง
กว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ได้มีคุณภาพสูงกว่าคู่แข่งเท่ากับราคาที่เพิ่มขึ้ น ย่อมทำให้ลูกค้าไม่มาใช้
บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ำก็จะนำมาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาตาม
ได้ในเวลาอันรวดเร็ว (3) ช่องทางการจำหน่าย หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยัง
ผู ้บริโภคด้วยวิธีที ่มีประสิทธิภาพ ซึ ่งอาจจะผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้  (4) การส่งเสริมการตลาด หมายถึง  
การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลหรือข่าวสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายตรงและการขายโดยพนักงานขาย ซึ่งอาจจะใช้หนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือประสมประสานกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ  (5) บุคลากร 
หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมด รวมถึงบุคลากรที่คอยให้บริการลูกค้า เพื่อให้เกิดคุณภาพในการ
ให้บริการจึงต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขัน พนักงานจะต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกค้า รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม  มี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมที่ดีให้กับองค์กร (6) ลักษณะทางกายภาพ หมายถึง 
สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การออกแบบและการแบ่งส่วนหรือแผนกต่าง ๆ ในอาคารและลักษณะทาง
กายภาพอื่น ๆ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าและทำให้มองเห็นภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้บริการด้วย และ (7) กระบวนการให้บริการ หมายถึง ขั้นตอนในการให้บริการเพื่อ
ส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจ ลูกค้าจะพิจารณาใน 2 ด้าน คือ ความซับซ้อน
และความหลากหลาย ในด้านของความซับซ้อนจะต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและความต่อเนื่องของงานในกระบวนการ
ร่วมด้วย โดยสรุป การตัดสินใจเกี ่ยวกับส่วนประสมการตลาด มักมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นช่องทางด้านการค้า 
ตลอดจนผู้บริโภคคนสุดท้าย สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้กิจการอยู่
รอดได้ หรืออาจเรียกได้ว่าส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ 
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3.5 กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต” มี
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังต่อไปนี้  
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีประชากรเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 9,641,703 คน (สำนักงาน
สถิติจังหวัดภูเก็ต, 2560) ส่วนกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้สูตรของ Yamane/ ในการคำนวณ (Yamane/, 1970: 580-
581, อ้างถึงใน ประคอง กรรณสูต, 2548: 52-53) ทำให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในงานวิจัย โดยการนำ

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

  ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ    2. สัญชาติ  
3. อายุ    4. อาชีพหลัก  
5. เป้าหมาย  6. ระยะเวลา  
7. ลักษณะการเดินทาง  8. แหล่งในการซื้อ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สด 
1. ประเภทของผลไมส้ด  
2. เหตุผลสำคญั  
3. ค่าใช้จ่าย  
4. ปริมาณ  
5. แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไมส้ด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ  

1. ด้านผลติภณัฑ ์
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ  
7. ด้านกระบวนการให้บริการ  

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัด

ภูเก็ต 
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แบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index หรือ IOC) ก่อนนำไปทดลองใช้ ซึ่งข้อคำถามที่ได้ มีค่า IOC 1.00 ถือว่ามี
ความเหมาะสม และได้นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลไม้สดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 30 ชุด เพื่อนำผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (α -Coefficient) โดยใช้สูตรคอนบัค (Cronbach) ค่าที่ได้ คือ 
0.82 แสดงว่าแสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเพียงพอ สามารถนำแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลได้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง สถานที่ในการเก็บข้อมูล คือ แหล่งขายผลไม้สดในอำเภอเมือง อำเภอถลางและอำเภอกะทู้ จังหวัด

ภูเก็ต ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean:X ) 
ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ค่าสถิติ t-test ค่าสถิติ One Way ANOVA และการ
วิเคราะห์ Post Hoc แบบ Scheffe  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2 
มีสัญชาติออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 21.8 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.0 ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีเป้าหมายในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 65.5 มีระยะเวลาที่ใช้ในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 8-14 วัน คิดเป็นร้อยละ 60.5 มีลักษณะการเดินทางมาจังหวัด
ภูเก็ตกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 44.8 และมีแหล่งในการซื้อผลไม้สดในจังหวัดภูเก็ตเป็นแผงลอย/รถเข็น/หาบเร่
ข้างทาง คิดเป็นร้อยละ 25.6  
 5.2 พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่นิยมซื้อส้ม คิดเป็นร้อยละ 9.2 รองลงมา คือ เงาะและ
มะม่วงสุก โดยพบในสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ 8.8 มีเหตุผลสำคัญในการซื้อผลไม้สดเพื่อบริโภค คิดเป็นร้อยละ 
73.5 มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อผลไม้สดแต่ละครั้ง 101-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.0 มีปริมาณโดยเฉลี่ยต่อ
การซื้อผลไม้สดแต่ละครั้งน้อยกว่า 1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 54.2 และมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สดในจังหวัด
ภูเก็ตเป็นรีวิวจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 25.5  
 5.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต   
 ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อผลไม้สดของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตมากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการและดา้น
ลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต 
 

ปัจจัยส่วนประสม 
ทางการตลาดบริการ 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับ 

1. ด้านผลติภณัฑ ์ 4.22 0.64 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 3.83 0.43 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย 

3.90 0.59 มาก 

4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 3.96 0.39 มาก 
5. ด้านบุคลากร (ผู้ขาย) 3.87 0.34 มาก 
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.66 0.44 มาก 
7. ด้านกระบวนการให้บริการ  3.69 0.39 มาก 

ภาพรวม 3.88 0.26 มาก 
 

 5.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีสัญชาติ อาชีพหลัก เป้าหมายในการเดินทางมาจังหวดัภเูก็ต 
ระยะเวลา และลักษณะการเดินทางต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

สัญชาติ อาชีพหลัก เป้า 
หมาย 

ระยะ 
เวลา 

การเดิน 
ทาง 

ภาพรวม F= 8.35* 
Sig.= .000 

F= 7.06* 
Sig.= .000 

F= 38.03* 
Sig.= .000 

t= -15.46* 
Sig.= .000 

F= 84.11* 
Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สด 
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีเหตุผลสำคัญในการซื้อผลไม้สด ค่าใช้จ่าย ปริมาณและ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สดต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ผลไม้สดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังสรุปในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในจังหวัดภูเก็ต โดยจำแนกตามพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สด 
 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สด 

เหตุผล ค่าใช้จ่าย ปริมาณ แหล่งข้อมลู 

ภาพรวม 
F= 59.28* 
Sig.= .000 

F= 10.17* 
Sig.= .000 

F= 40.87* 
Sig.= .000 

F= 7.53* 
Sig.= .000 

หมายเหตุ: * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ผลการศึกษาพบว่าภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกรายด้าน พบว่าด้านที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตมากเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการ
ให้บริการและด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตติยา อินทร์ชัย (2554) ที่ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซื้อผลไม้ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่าระดับ
ความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกับการซื้อผลไม้ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสำคัญเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของเบ็ญจมาส คำไพเราะ (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลอืกซื้อผลไม้ไทย
ของผู้บริโภคในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่าระดับส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลไม้
ไทยของผู้บริโภค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่ภาพรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจจำหน่ายผลไม้สดได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด ทั้งยังสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดี ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตมากเป็น
ลำดับที่ 1 เนื่องจากแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีความต้องการผลไม้ที่มีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจาก
สารเคมีตกค้าง มีความหลากหลาย มีอายุการเก็บรักษาท่ีเหมาะสม และเก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและสวยงาม 
 6.2 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีเพศ สัญชาติ อายุ อาชีพหลัก 
เป้าหมายในการเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ระยะเวลา และลักษณะการเดินทางต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของกิตติยา อินทร์
ชัย (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการซื้อผลไม้ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการซื้อผลไม้ของประชาชนพบว่าปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ มี
ความสัมพันธ์กับการซื้อผลไม้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของเบ็ญจมาส คำ
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ไพเราะ (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลไม้ไทยของผู้บริโภคใน
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไมไ้ทยของผู้บริโภคจำแนกตามปัจจัยสว่น
บุคคล พบว่า เพศ อายุและอาชีพ มีแนวโน้มให้ความสำคัญต่อระดับส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน  ทั้งยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของเจิง เซิ่น (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและ
พฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผู้บริโภคชาวจีนในเมืองหนานหมิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวม ผู้บริโภคชาวจีนที่มีเพศ อายุ อาชีพต่างกัน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน
จังหวัดภูเก็ต ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อผลไม้สดแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีตัวอย่าง เช่น เพศที่แตกต่าง ก่อให้เกิดอุปนิสัยตามธรรมชาติที่ต่างกัน 
กล่าวคือ เพศหญิงมีความนิยมรับประทานผลไม้สดมากกว่าเพศชาย เพราะมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและสุขภาพ 
ดังนั้น การใช้จุดเด่นจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอประโยชน์ด้านผิวพรรณแก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ย่อมส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดในนักท่องเที่ยวต่างชาติเพศหญิงมากกว่าเพศชาย หรือ
สัญชาติของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง ทำให้รสนิยมในการรับประทานผลไม้ต่างกันออกไป เช่น มีแนวโน้มว่า
นักท่องเที่ยวจากเมืองหนาว จะนิยมรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานเพื่อให้พลังงาน แตกต่างกับนักท่องเที่ยวจากโซน
เอเชียที่ชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว ดังนั้น การใช้จุดเด่นจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอจุดเด่นด้านรสชาติที่หวานของผลไม้  ย่อมส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดในนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่มีสัญชาติแตกต่างกัน เป็นต้น  
 6.3 ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีเหตุผลสำคัญในการซื้อผลไม้สด 
ค่าใช้จ่าย ปริมาณและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สดต่างกัน ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของหวง เฉียว (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้นำเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทในประเทศไทย ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื ้อผลไม้นำเข้าจากประเทศจีน  ณ ตลาดไท พบว่า ปัจจัยการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้นำเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสาเหตุที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดสดต่างกัน 
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อผลไม้สดแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จาก
กรณีตัวอย่าง เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเหตุผลสำคัญในการซื้อผลไม้สดเพื่อการบริโภค มักจะได้รับอิทธพิล
จากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับรสชาติ โดยนิยมซื้อผลไม้ที่มีรสชาติตรงกับ
ความต้องการและรสนิยมของตัวเองมากที่สุด แต่หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีเหตุผลสำคัญในการซื้อผลไมส้ด
เพื่อเป็นของฝาก ย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุการ
เก็บรักษา โดยเน้นให้ผลไม้ยังอยู่ในสภาพดีเมื่อต้องผ่านการเดินทางข้ามประเทศ ไม่เน่าเสีย เป็นต้น 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 จากผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีแหล่งในการซื้อผลไม้สดใน
จังหวัดภูเก็ต เป็นแผงลอย/รถเข็น/หาบเร่ข้างทางหรือในลักษณะของสตรีทฟู๊ด คิดเป็นร้อยละ 25.6 เนื่องจากเป็น
ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและมีราคาย่อมเยา ดังนั้น เพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดภาพลักษณ์ที่
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ดีในการใช้บริการกับแผงลอย/รถเข็น/หาบเร่ข้างทาง ภาครัฐและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ควรทำความเข้าใจ
และมีมาตรการที่ชัดเจนให้ผู้ประกอบการแผงลอย/รถเข็น/หาบเร่ข้างทาง จำหน่ายผลไม้ที่สด สะอาด มีคุณภาพ ไม่
ใส่สารกันบูดและราคาไม่แพง รวมทั้งอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสาร
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ   
 7.2 จากผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ มีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้สด
ในจังหวัดภูเก็ตเป็นรีวิวจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 25.5 ดังนั้น ผู้ประกอบการผลไม้สดสามารถนำประเด็นนี้มา
เป็นจุดแข็งในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน โดยสามารถลงรีวิวเกี่ยวกับธุรกิจผลไม้สดของตนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก อินสตราแกรม คลิปในยูทูปหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้เกิดการรับรู้แก่
นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จากผลการศึกษายังพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการให้มีบริการจัดส่งถึงที่ในระดับ
มาก ดังนั้น ผู้ประกอบการสามารถลงรีวิวในโซเชียลมีเดียและระบุยอดสั่งซื้อขั้นต่ำพร้อมบริการจัดส่งผลไม้สดถึงที่
พักฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มจุดแข็งในการให้บริการ 
 7.3 จากผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้อ
ผลไม้สดแต่ละครัง้ 101-500 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมีปริมาณโดยเฉลี่ยต่อการซื้อผลไม้สดแต่ละครัง้น้อยกว่า 
1 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 54.2 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดครั้งละไม่เยอะ 
แค่เพียงพอสำหรับการรับประทานแบบวันต่อวันเท่านั้น และไม่นิยมซื้อตุนเพื่อนำกลับไปแช่ในตู้เย็นของที่พักแต่
อย่างใด ดังนั้น ผู้ประกอบการผลไม้สดอาจพิจารณาออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ผลไม้ที่ได้รับความนิยม 5 ลำดับ
แรกจากผลการวิจัย ได้แก่ ส้ม เงาะ มะม่วงสุก องุ่นและแตงโม โดยเป็นผลไม้สดแบบปอกเปลือกแล้วและใส่ไว้อย่าง
ละนิดละหน่อยในบรรจุภัณฑ์ขนาดกะทัดรัด (อาจเทียบเคียงกับตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที ่ใส่ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง ไว้รวมกัน ซึ่งมีขายในร้านสะดวกซื้อ) และจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความโดดเด่นใน
ด้านผลิตภัณฑ์ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้สดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต สามารถ
สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตาและความใส่ใจจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้คำชี้แนะและช่วยตรวจทานจนงานวิจัย
สำเร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ตลอดจน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทำให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่ทรงคุณค่าจากการ
วิจัยนี้ ขอขอบคุณครอบครัวพลีไพล สำหรับกำลังใจและการสนับสนุนในทุกทางจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วง คุณค่า
ทั้งหลายที่ได้รับจากงานวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดามารดาและบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน 
รวมทั้งผู้มีพระคุณทุกท่าน 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
กิตติยา  อินทร์ชัย.  (2554).   พฤติกรรมการซื ้อผลไม้ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี.  

(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ.  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี. 

เจิง  เซิ่น.  (2559).  ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อและพฤติกรรมการซื้อผลไม้จากประเทศไทยของผู้บริโภค
ชาวจีนใน เมืองหนานหมิง เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน . (วิทยานิพนธ์



 

 

PO
ST

ER
  1

11
9 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 
นครปฐม. 

เบ็ญจมาส คำไพเราะ (2559). พฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้อผลไม้ไทยของผู้บริโภคในอำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะ
วิทยาการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, นครปฐม. 

ประคอง  กรรณสตู.  (2548).  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ศิริวรรณ  เสรีรตัน์.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภค.  กรุงเทพฯ: สำนกัพิมพ์ บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเทก็ จำกัด.  
ศิวารัตน ์ ณ ปทุม.  (2550).  พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง.  กรุงเทพฯ: BrandAge Books.  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย .  (2550).  รอบรู้เรื่องผลไม้.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.  
สารานุกรมไทย ฉบับเยาวชนไทย .  (2550).  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 23 . กรุงเทพฯ: ด่านสุทธา 

การพิมพ.์ 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.  (2551).  คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภยัของผลไม้.  

กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 
สำนักงานสถิติจังหวดัภูเกต็.  (2555).  การเกษตรในจังหวัดภเูก็ต.  ภูเก็ต: เอกสารอัดสำเนา. 
สำนักงานสถิติจังหวดัภูเกต็.  (2560).  นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต.  ภูเก็ต: เอกสารอัดสำเนา. 
หวง  เฉียว.  (2553).  พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้นำเข้าจากประเทศจีน ณ ตลาดไทในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ.  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 
ปทุมธาน.ี 

Yamane/, Taro.  (1970).  Statistics: an introductory analysis (2nd ed).  Tokyo: John Weatherhill. 
 


