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บทคัดยอ
  การวิจยั  เรือ่งรปูแบบการตลาดธุรกิจคาปลกีสินคาท่ีระลึกประเภทงานหตัถกรรม กรณีศกึษา  ยานวัดเกตการาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอ         
การพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม และเพ่ือศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึก
ประเภทงานหัตถกรรม  การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิ        
ที่ประกอบดวย เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถงึการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในกลุมตัวอยาง 2 กลุมไดแก 1) ผูประกอบการ จํานวน 3 คน จากรานกลุม
ตวัอยาง  จาํนวน 4 ราน และ 2) เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกบัธุรกิจคาปลกีสินคาท่ีระลกึจากภาครัฐ จาํนวน 3 คน วเิคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบวา 1) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค พบวา จุดแข็งของธุรกิจดานทําเล      
ที่ตั้งอยูในยานทองเที่ยว มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน แมวาจะไมมีทางเดินเทาและสถานท่ีจอดรถไมไดถือวา
เปนอุปสรรค  สวนการผลิตสินคาท่ีระลึกของธุรกิจเปนสินคาดานการทองเท่ียวท่ีมเีอกลักษณทางวัฒนธรรม ดานการ
ออกแบบรานและการจัดแสดงสินคาที่เปนจุดแข็ง คือ การจัดแสดงสินคา การสรางบรรยากาศเพ่ือแสดงความเปน
เอกลักษณและสรางภาพลักษณของธุรกิจ แตยังมิไดศึกษาและนําขอมูลดานพฤติกรรมและดานจิตวิทยามาใช            
ในการออกแบบและตกแตง  สวนดานความหลากหลายของประเภทสินคา ไดสรางทางเลือกใหกับลูกคาในดาน          
สี ขนาด และรูปแบบ จึงถือเปนจุดแข็งดานนโยบายราคาท่ีทําใหตั้งราคาสูงได แตมีผลเสียตอตนทุนที่สูงในการผลิต
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ดานสวนประสมการสื่อสารการตลาดธุรกิจใชสื่อประเภทโฆษณาในการเขาถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ                   
แตสื่อสังคมออนไลนกลับสงผลกระทบตอภาพลักษณ เนื่องจากไมเขาใจพฤติกรรมของลูกคาและการใชฐานขอมูล
ใหเกิดประโยชน ดานการบริการลูกคาถือเปนจุดแข็งของธุรกิจที่สรางความประทับใจใหกับลูกคาดวยบุคลิกภาพที่ดี 
ภาษาพูดและภาษากาย ตลอดจนบริการแบบมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ดานนโยบายราคา ปจจัยภายนอกที่สง
ผลดีตอธุรกิจที่อยูในยานนี้ คือ ดานนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการทองเที่ยว       
ดานความไดเปรียบทางดานสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว สวนปจจัย
ภายนอกท่ีเปนอุปสรรคของธุรกิจ คือ ดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะราคาน้ํามันและคาแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสงผล              
ตอตนทุนของธุรกิจ  รวมทั้งความผันผวนของคาเงิน ในดานการสงสินคาของธุรกิจ ปริมาณของคูแขงขันที่เนนการ
ผลติสนิคาคร้ังละมาก ๆ  และวสัดทุดแทนท่ีใชในการผลติ  2) รปูแบบการตลาดคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม 
ไดนําเอา PRIDE Model มาใชเปนแนวทาง ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  (P: Product) จําเปนตองมีความประณีต 
ลวดลายและศลิปะอนังดงามทีไ่ดบรรจงสรางสรรค รวมถึงทาํใหเกดิเปนเอกลักษณเฉพาะของธรุกจิ และผูประกอบการ
ตองมคีวามเขาใจและใหความสําคัญในความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย สนิคาท่ีระลกึตองไมเพียงแตออกแบบ
เพื่อการใชสอยและสวยงามเทานั้น แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ และเปนสิ่งเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยว
ที่ไดไปเยือน ดานสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา (R: Relationship) จําเปนตองพัฒนาความเปนมาตรฐาน และ
อาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจ และการขยายตลาดคุณภาพ           
ซึง่การเกบ็และการพฒันาระบบฐานขอมลูสาํคัญของลกูคาอยูตลอดเวลาถอืวาเปนหวัใจสําคญัในการรกัษาฐานลกูคา
เดมิและสรางฐานลกูคาใหมแลวนาํมาตอยอดทางธรุกจิ ดานนวตักรรม หรือเทคโนโลย ี (I: Innovation) ผูประกอบการ
จําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทางความคิด เขามาใชในธุรกิจเพื่อใหยากตอการเลียนแบบ 
ดานการออกแบบภายนอก ภายในและการจัดแสดง (D: Design & Display) ธุรกิจจําเปนตองมีการออกแบบราน
และการออกแบบการจดัแสดง เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลกูคา และดงึดดูความสนใจจากการนาํเสนอธรุกิจและ
สนิคาในมุมมองทีส่รางแรงจงูใจในการซือ้ เพ่ิมโอกาสสรางยอดขายสนิคาไดมากข้ึน ดานความใสใจ (E: Empathy) 
จาํเปนตองเขาใจความรูสกึของลูกคา  ผูประกอบการตองใหความสําคญัดานความเอาใจใสตอลกูคาในทกุรายละเอียด
ที่สงผลตอธุรกิจ  รวมถึงพนักงานทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาของธุรกิจ 

คําสําคัญ
  รูปแบบการตลาด   ธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก  งานหัตถกรรม   จังหวัดเชียงใหม

Abstract
  The Objectives of this research “The Marketing Model of the Souvenir Retail Business Category 
of Handicrafts: A Case Study of Wat Ketkaram Area, Muaeng District, Chiang Mai”  were 1) to study the 
results of strength, weakness, opportunity and threat handicraft-souvenir retail business development 2) 
to study the model of handicraft-souvenir retail business marketing. A qualitative research method was 
employed in this research. The methods of collecting data were studying secondary source; related 
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document and research, in-depth interview (structured interview). Purposive sampling was composed    
of two groups 1) three entrepreneurs from four shops 2) three government officials who responded 
handicraft-souvenir retail business marketing. How to analyze was questionnaire and document by using 
content analysis.
  The results found that; 1) to analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats; the strengths 
were on luxury and convenience tourist business locations in spite of no footpath and parking. Souvenir 
was produced in type of cultural uniqueness. Because of this made the result to decorate shop, to show 
handicraft - souvenir to get good atmosphere. The entrepreneurs tried to produce several kinds of             
souvenirs to attract the tourists especially in color, size, and model. Those were the strength policy to get 
high income but high asset. In communication mix; advertising media got well with customers but social 
media couldn’t understand the customer behavior and basic data usage. How to service was the most 
attractive; strength, good-looking character, speaking language and body language. Those showed the 
efficiency and professional. The best external factor resulted to retail business in this area was; to get 
public policy in order to support and develop factors for tourism, to have an advantage of the unique 
environment and culture in Chiang Mai province. The obstacle in external factor was economic                       
especially gasoline and wage. The entrepreneurs paid more investment, money diversion in transportation 
goods, the quantities of competitors who produced a large number of goods and usage of recompensed 
material in production. 2) From the research results; PRIDE MODEL was suggestion to solve the obstacles. 
“PRIDE MODEL” composed of; P: Product was the most important part to join others. Handicraft souvenir 
in retail business marketing wanted the experienced artisans; artist, sculptor, painter, silver smith, gold 
smith, potter etc. Artisans did the unique souvenirs. Customers appreciated and reminded them the place 
they used to go. R: Relationship, the entrepreneurs had to develop retail business standard by response 
the customers’ data and registration on business website; for new style souvenir presentation, support 
purchase and sell on festivals or amazing days. Those were long - lasting impressive among customers 
and entrepreneurs. I: Innovation, the entrepreneurs not only created modern innovation and used new 
technology in business management but also had to think about local culture or thinking innovation to 
create the unique souvenir. D: Design & Display, The entrepreneurs had intended to external, internal 
and display design; architecture, art and craft, psychology in design and decorate by mean of behavior 
data or marketing data. E: Empathy, the entrepreneurs and officials impressed their customers in any 
case. All officials needed efficient training in service skill.
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บทนํา 
  อตุสาหกรรมทองเทีย่วถอืเปนภาคบริการทีม่กีารขยายตวัสูงมาก และยงัเปนตัวขับเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่าํคญั
ในการสรางรายไดเปนอันดับตน ๆ  ของประเทศไทย โดยนักทองเทีย่ว ทรัพยากรการทองเทีย่ว รวมถงึธุรกิจท่ีเก่ียวของ
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เชน โรงแรม ทีพ่กั ภตัตาคาร บริษทัทัวร และธุรกิจสินคาท่ีระลึก ไดนาํเงินตราเขาประเทศ 
(สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2554, 1)  ธุรกิจสินคาที่ระลึกมีการผลิตสินคาสวนใหญที่มีพื้นฐานมา
จากงานหัตถกรรมพื้นบาน  แสดงถึงวิถีชีวิตของผูคนในทองถิ่นนั้น ๆ เชน การนําเอาตนฝายมาทอเปนเครื่องนุงหม 
การนําดินมาปนเปนภาชนะใสของ เปนตน การนําวัตถุดิบที่มีอยูในแตละทองถิ่นมาผลิตงานหัตถกรรมท่ีผลิต                 
จึงมีลวดลายสวยงาม และมีเอกลักษณที่แตกตางกันไป จึงทําใหสินคาท่ีระลึกเปนท่ีนิยมกันอยางมากในหมู                   
นักทองเท่ียวทีม่กัจะซือ้หาไปเปนของทีร่ะลกึ เพ่ือแทนความประทบัใจในการทองเท่ียวในสถานทีต่าง ๆ  (กลุวด ีละมาย
จีน, 2551, 17-20) และจากสถิติคาใชจายตอวันตอคนของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในป พ.ศ. 2550         
พบวา นกัทองเท่ียวชาวไทยในหมวดของคาใชจายในการซือ้สินคาและของทีร่ะลกึ มมีลูคา 1,270.92 บาท  เปนอันดับ
สองรองจากท่ีพัก และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในหมวดของคาซื้อสินคาและของท่ีระลึก มีมูลคา 1,071.78 บาท 
และเปนอันดับสองรองจากที่พัก แสดงใหเห็นถึงรายไดที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดสวนตาง ๆ ในอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว (กลุมฐานขอมูลการตลาดสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2550) จากมูลคาการซ้ือสินคาท่ีระลึกดังกลาว        
สงผลใหธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึในแตละจงัหวดัมกีารนาํเอาเอกลกัษณและวฒันธรรมของแตละทองถิน่มาเปนจุดขายให
กับจังหวัดของตนเองโดยเฉพาะจังหวัดทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย โดยเอกลักษณดังกลาวไดถูกนํามาผสม
ผสานไวกับสินคาท่ีระลึก จนไดรับความนิยมอยางมาก และเปนท่ีรูจักในหมูของนักทองเที่ยว (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม, 2555, 6-12) ทัง้น้ี สนิคาทีร่ะลกึดังกลาวจะมีการจาํหนายอยูตามแหลงทองเทีย่วและยานตาง ๆ  ในจงัหวัด
เชียงใหม   ยานวัดเกตการามเปนยานท่ีนาํเอาความโดดเดนของวฒันธรรมในจงัหวัดเชียงใหมและความมีเอกลกัษณ
ของสินคาที่ระลึกมาชวยในการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นในสายตาของลูกคา และมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับ                
นักทองเที่ยว รวมถึงธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก จึงทําใหนักทองเที่ยวนิยมเดินทางเขามาทองเที่ยว และเดินเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกของธุรกิจสินคาที่ระลึกที่ตั้งอยูในยานวัดเกตการาม (วิภาดา ศุภรัฐปรีชา, 2553, บทคัดยอ) จากความ
โดดเดนและความมีเอกลักษณในดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของยานวัดเกตการามทําให
  ยานวัดเกตการามมีลักษณะตางจากแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ สําหรับปรากฏการณที่พบในธุรกิจสินคาที่ระลึก
ยานวัดเกตการาม คือ ผูประกอบการมิไดคํานึงถึงทําเลที่มองเห็นรานไดชัดเจน ขนาดและรูปรางของรานที่เหมาะสม
กับลักษณะของราน ความหลากหลายของสินคาที่ใหบริการท่ีตองมีสินคาประเภทเดียวกัน แตอาจมีขนาดและ              
สีใหลูกคาไดเลือกอยางเหมาะสม  รวมถึงการใชสวนประสมการสื่อสารการตลาดที่ตองเหมาะสมกับกลุมลูกคา และ
อาศัยการบริการเพ่ือสงมอบความประทับใจใหกับลูกคาโดยผานพนักงานท่ีถือเปนสวนหน่ึงในกระบวนการการ           
ใหบริการที่สําคัญที่สุดซึ่งจําเปนตองมีความเขาใจในตัวสินคาที่ระลึกอยางลึกซึ้ง เพื่อสรางคุณคาของสินคาโดยผาน
การเลาเร่ือง การอธิบายท่ีมาของสินคาท่ีระลึก (วารุณี ตันติวงศวาณิช, 2552, 357) ตลอดจนองคประกอบดาน         
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การออกแบบตกแตงภายนอกท่ีตองเขากบัสถาปตยกรรมของรานเพราะรูปลกัษณภายนอกของรานเปนเสมอืนประตู
ดานแรกของรานที่ลูกคามองเห็น เปนจุดดึงดูดใหลูกคาตัดสินใจเขามาในราน ไดแก การออกแบบตกแตงภายใน      
การออกแบบผังและบริหารพื้นที่ใหเกิดคุณคา การจัดทางเดิน ประเภทของสินคา การจัดวางสินคาใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ การสรางบรรยากาศในรานที่เปนการจัดสินคาเพื่อสรางแรงกระตุนการซื้อ  การมีปายชื่อรานที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของรานคา การใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงธรรมชาติของราน ตลอดจนการทําใหสินคา      
ที่ระลึกมีคุณคาในสายตาของลูกคาซึ่งเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาที่ระลึก ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบ
การตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา ยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหเขาใจความตองการของตลาดสําหรับการวางแผนธุรกิจและกลยุทธการตลาดในการแขงขัน
ทางธุรกิจสินคาที่ระลึกที่อยูในยานวัดเกตการามใหตอบโจทยความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาธุรกิจสินคาท่ีระลึกประเภทงาน
หัตถกรรมในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม ในยานวัดเกตการาม       
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

คําถามการวิจัย
  1. จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาของธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม 
ในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีอะไรบาง
  2. รูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมในยานวัดเกตการาม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง

       การวิจัยในครั้งนี้แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม 
   1.1 ผูประกอบการ จํานวน 3 คน จากรานกลุมตัวอยาง จํานวน 4 ราน ไดแก ราน Crafitti  Jewelry 
Gallery (งานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่องโลหะ) รานโคมตอง Folk Art Design (งานศิลปหัตถกรรมประเภทเครื่อง
กระดาษ) ราน Vila Cini และราน Oriental Style (งานศิลปหัตถกรรมประเภทผาทอ) ซึ่งมีเกณฑในการคัดเลือกธุรกิจ 
ดงันี ้1) ธรุกจิมสีถานท่ีตัง้หรอืมหีนารานถาวร และตัง้อยูในยานวดัเกตการาม  อาํเภอเมืองเชยีงใหม  จงัหวดัเชยีงใหม 
2) ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก โดยขายสินคาที่เปนงานหัตถกรรมเปนหลัก 3) ดําเนินธุรกิจในลักษณะคาปลีก 4) 
ธุรกิจมีแบรนดหรือตราสินคาเปนของตนเอง 5) ธุรกิจมีปายรานและบอกชื่อรานชัดเจน และ  6) ธุรกิจมีการจัดแสดง
สินคาที่ระลึก
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   1.2 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากภาครัฐ ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ  จํานวน 3 คน โดยใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก 1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการ) ปฏิบัติหนาที่
หัวหนาฝาย ฝายวิเทศสัมพันธ กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โดยเปนตัวแทน
ของภาครฐัทีเ่ปนผูใหขอมลูสาํคญัทีม่สีวนเก่ียวของหรือกาํกบัดแูลในดานการทองเท่ียว และงานยทุธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม 2) นักวิชาการพาณิย (ชํานาญการ) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม โดยเปนตัวแทนของภาครัฐ
ที่เปนผูใหขอมูลสําคัญที่มีสวนเก่ียวของ และกํากับดูแลในดานขอมูลของผูประกอบธุรกิจประเภทงานหัตถกรรม      
และธุรกิจที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวและนักทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม และ 3) หัวหนาเทศบาลนครเชียงใหม 
แขวงกาวิละโดยเปนตัวแทนของภาครัฐที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ ท่ีมีสวนในการกํากับดูแลยานวัดเกตการาม ชุมชน 
สังคมและวัฒนธรรม
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  จํานวน 2 ชุด  
   2.1 แบบสมัภาษณแบบมโีครงสรางสาํหรบัผูประกอบการ (ชดุท่ี 1)  ซึง่มปีระเด็นคาํถามในลักษณะ
ปลายเปด ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดงันี้ 
    1)  สวนแรก ปจจัยภายใน  (จุดแข็ง - จุดออน) ใชทฤษฎีกลยุทธการคาปลีก ซึ่งประกอบดวย
ทาํเลทีต่ัง้ ความหลากหลายของประเภทสนิคา นโยบายราคา สวนประสมการสือ่สารการตลาด การออกแบบรานและ
การจัดแสดงสินคา และการบริการลูกคา เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการสัมภาษณ
    2) สวนที่สอง ปจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ใชปจจัยที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได           
ซึ่งประกอบดวยนโยบายดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ เชน การข้ึนคาแรง คาเงินบาทท่ีผันผวน ดานสังคมและ
วฒันธรรม เชน การนําเอาศิลปวัฒนธรรมของจงัหวัดเชียงใหมมาใชในการตกแตงราน ดานเทคโนโลยี และดานคูแขง 
เชน การเปด AEC (ASEAN Economic Community) มีผลกระทบตอธุรกิจหรือไม แลวธุรกิจจะตองปรับตัวอยางไร
   2.2  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของจากภาครัฐ (ชุดที่ 2)  ซึ่งมี
ประเด็นคําถามในลักษณะปลายเปด ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
    1)  สวนแรก ปจจัยภายใน  (จุดแข็ง - จุดออน) ใชทฤษฎีกลยุทธการคาปลีก ซึ่งประกอบดวย
ทาํเลทีต่ัง้ ความหลากหลายของประเภทสนิคา นโยบายราคา สวนประสมการสือ่สารการตลาด การออกแบบรานและ

การจัดแสดงสินคา และการบริการลูกคา เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการสัมภาษณ
      2)  สวนท่ีสอง ปจจัยภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ใชปจจัยที่ธุรกิจไมสามารถควบคุมได        
ซึ่งประกอบดวยนโยบายดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ เชน การข้ึนคาแรง คาเงินบาทท่ีผันผวน ดานสังคมและ
วฒันธรรม เชน การนําเอาศิลปวัฒนธรรมของจงัหวัดเชียงใหมมาใชในการตกแตงราน ดานเทคโนโลยี และดานคูแขง 
เชน การเปด AEC (ASEAN Economic Community) มีผลกระทบตอธุรกิจหรือไม แลวธุรกิจจะตองปรับตัวอยางไร
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล
    ผูวิจัยจะทําการนัดหมายเพ่ือขอสัมภาษณ โดยจัดสงประเด็นในการสัมภาษณ และหนังสือรับรอง         
จากมหาวิทยาลัยแกผูใหขอมูลไดเตรียมพรอมในการตอบกอนลวงหนาเพ่ือใหไดขอมูลในลักษณะที่เปนมุมมอง      
เฉพาะของกลุมตัวอยาง ผูถูกสัมภาษณ (ผูใหขอมูลสําคัญ)  ซึ่งขอมูลดังกลาวเปนการเสริมประเด็น ยืนยัน และ         
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หรือเพิ่มรายละเอียดใหกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้แนวคําถามกําหนด
ครอบคลุมเพื่อใหไดคําตอบในการศึกษาตามวัตถุประสงคงานวิจัย และเปนคําถามลักษณะปลายเปด เพ่ือใหกลุม
ตัวอยางมีโอกาสพูดคุยเลาเรื่องไดอยางเต็มที่ และเกิดความเปนกันเอง ตลอดจนสรางความยืดหยุนในประเด็นของ
คําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ
  4. การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัย
  1. จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่มีผลตอการพัฒนาของธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงาน
หัตถกรรม ในยานวัดเกตการาม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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  2. รูปแบบการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมในยานวัดเกตการาม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
   จากการวิเคราะหการใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจซ้ือสินคา และการวิเคราะห   จุดแข็ง จุดออน 
โอกาสและอุปสรรค ที่แสดงเห็นถึงชองวางของขอมูลทั้งสองกลุมที่เกิดขึ้น  จึงไดมีนําเสนอรูปแบบการตลาดคาปลีก
สินคาที่ระลึกประเภทงานหัตกรรม โดยอธบิายจาก PRIDE Model ประกอบดวย
   P : Product (สินคาที่ระลึก) ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่น ๆ 
ที่ใชในการพัฒนาดานการตลาดของธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรม ซึ่งแนวคิดของสินคาท่ีระลึก
ตองมีความประณีต ลวดลายและศิลปะอันงดงามท่ีไดบรรจงสรางสรรค รวมถึงทําใหเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะของ
ธุรกิจแลว ผูประกอบการตองมีความเขาใจในความตองการ ใหความสําคัญกับลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจ และ              
ผลิตสินคาท่ีระลึกจะตองตอบโจทยของลูกคาท่ีวา สนิคาท่ีระลึกประเภทงานหตัถกรรมไมเพียงออกแบบเพือ่การใชสอย
และสวยงามเทานั้น แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ การเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยวที่ไดไปเยือน
          R : Relationship (การสรางความสมัพันธกบัลูกคา) ผูประกอบการจําเปนตองพัฒนาความเปนมาตรฐาน 
เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายโดยตรง และอาศัยการสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา             
โดยการรักษาฐานลูกคาเดิมของธุรกิจ และการขยายตลาดคุณภาพคือ กลุมผูมีรายไดสูง และกลุมตลาดเฉพาะ             
ที่มีความสนใจพิเศษ ซึ่งมีแนวโนมทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการเก็บและการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําคัญของ
ลูกคาอยูตลอดเวลาถือวาเปนหัวใจสําคัญในการรักษาฐานลูกคาเดิมและสรางฐานลูกคาใหมแลวนํามาตอยอด        
ทางธุรกิจ

 2 
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  I : Innovation (นวัตกรรม) ผูประกอบการจําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทาง      
ความคิด เขามาใชในธุรกิจ ถือเปนขอไดเปรียบทางธุรกิจ ซึ่งการที่ธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก ประเภทงานหัตถกรรม 
ไดนําเอาคุณคาของทุนทางสังคมและวัฒนธรมทองถิ่น มาใชในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อสรางเอกลักษณและ
ความโดดเดนใหกับธุรกิจนั้น นอกจากนัน้เทคโนโลยถีอืเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดําเนินธุรกิจ ในดานของเครือ่งมือ
หรืออุปกรณที่ทันสมัยเขามาใช ในดานการผลิตสินคา เชน การนําโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เขามาใช
  D : Design & Display (การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงสินคา)ผูประกอบการตองให        
ความสําคัญกับการออกแบบภายนอก ภายใน และการจัดแสดง ธรุกิจจําเปนตองมกีารออกแบบรานและการออกแบบ
การจัดแสดง เพื่อสรางความประทับใจใหแกลูกคา และดึงดูดความสนใจจากการนําเสนอธุรกิจและสินคาในมุมมอง
ที่สรางแรงจูงใจในการซื้อ เพิ่มโอกาสสรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น  
  E : Empathy (ความใสใจ) ความใสใจ หรือ “การเอาใจเขามาใสใจเรา” ถือเปนสิ่งที่พนักงานขายจะตองมี 
เพราะพนักงานขายถือเปนบุคคลที่มีโอกาสไดอยูใกลชิดกับลูกคามากที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองเขาใจความรูสึก
ของลกูคา ผูประกอบการตองใหความสําคญัดานความเอาใจใสตอลกูคาในทกุรายละเอียดทีส่งผลตอธรุกจิ พนกังาน
ทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหบริการลูกคาของธุรกิจ 

การอภิปรายผลการวิจัย
  ปจจัยภายใน
  ดานทําเลที่ตั้ง  ซึ่งเปนจุดแข็ง คือ ธุรกิจตั้งอยูบนยานทองเที่ยว มีความสะดวกครบครัน ซึ่งสอดคลองกับ
การพิจารณาถึงท่ีตั้งซ่ึงอยูใกลกับแหลงชุมชนหรือตลาด ตลอดจนสะดวกตอการเดินทางเขาถึงแหลงท่ีตั้งของธุรกิจ
ตาง ๆ  เชน รานสินคาที่ระลึก หางสรรพสินคา หรือทาอากาศยาน สถานีขนสง ยานทองเที่ยว และยานการคา เปนตน 
(กุลวดี ละมายจีน, 2551, 85 และ ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, 13) 
  ดานความหลากหลายของประเภทสนิคา ซึง่เปนจดุแขง็ พบวา ธรุกจิมทีางเลือกใหกบัลกูคาในดานของ         
สี ขนาด และรูปแบบการผลิตสินคาที่หลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหกับลูกคานั้น ถือเปนสิ่งที่ชวยสรางความได
เปรียบใหกับธุรกิจเปนอยางมาก  (Oxden & Oxden, 2005 อางถึงใน สันติธร ภูริภักดี, 2554, 194) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พงศา นวมครุฑ (2544) ที่ไดศึกษา เรื่อง ปจจัยดานสวนประสมทางการคาปลีกของรานคาปลีกขนาด
ใหญในจังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอการซื้อของผูบริโภค พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสําคัญในระดับมาก ไดแก 
การมีสินคาตรงตามตองการ มีสินคาหลายประเภท การมีสินคาที่มีคุณภาพ ใหม สดและสะอาด การคิดเงินถูกตอง 
การมีสินคาจําหนายหลายขนาด รูปแบบ และรุน มีบริการศูนยอาหาร มีสินคาตามโอกาสและเทศกาลจําหนาย         
รวมทั้งสามารถตรวจสอบราคาสินคาไดจากเครื่องตรวจสอบราคา
     ดานนโยบายราคา ซึง่เปนจุดแข็ง พบวา ธรุกิจสามารถต้ังราคาสูงไดเน่ืองจากเปนสินคาทางการทองเทีย่ว
ที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Levy  & Weitz (2007,  417 - 420) ที่วา ความสําเร็จและ
ผลกาํไรข้ึนอยูกบัการตัง้ราคาสินคาและบริการ ดงัน้ันการกาํหนดราคาจึงเปนเรือ่งใกลตวัท่ีผูประกอบการจําเปนตอง
มกีารวางแผนในการตัง้ราคาสินคาของตน ฉะน้ันการวางกลยุทธทางดานราคาจาํเปนอยางย่ิงทีจ่ะตองมีวตัถุประสงค
ที่ชัดเจน เพ่ือใหสามารถจัดการกับผลประกอบการของธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกยานวัดเกตการามในภาพรวม         
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ทั้งน้ีการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณและคุณภาพท่ีทําใหเห็นถึงความแตกตางจึงตองอาศัยการต้ังราคาสูง                       
(สยามแม็คโคร, 2556)
    ดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด ซึง่เปนจุดแข็ง พบวา การโฆษณาชวยใหเขาถงึกลุมลกูคาไดงาย
และมีประสิทธิภาพ การโฆษณาที่เปนการจายเงิน คือ การจายเงินซ้ือพ้ืนที่การโฆษณาที่สงขอมูลถึงส่ือมวลชน       
(Russel & Lene, 1996, 32)   ซึ่งจะชวยสรางจุดแข็งใหกับธุรกิจ 
  ดานสวนประสมการสื่อสารการตลาด ซึ่งเปนจุดออน คือการใชสื่อสังคมออนไลนชนิดตาง ๆ สําหรับ
บางธุรกิจบางประเภทอาจไมเหมาะสมหรือสรางความเสียหายใหแกภาพลักษณของธุรกิจนั้นไดเชนกัน นอกจากน้ัน
ผูประกอบการโดยสวน มากยงัขาดความรู และความเขาใจ เกี่ยวกับการใชประโยชนจากสื่อตาง ๆ  สําหรับการติดตอ
สื่อสารกับลูกคา การเก็บขอมูลของลูกคา การสงเสริมการขาย และการใหบริการลูกคา เปนตน
  ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา  ซึ่งเปนจุดแข็ง คือธุรกิจมีการออกแบบตกแตง                
สรางบรรยากาศ และการจัดแสดงสินคา เพ่ือแสดงตัวตน สรางภาพลักษณของรานตนใหออกสูสายตาลูกคาท่ีเดิน
ผานไปมา และดึงดูดใจลูกคาใหเขามาใชบริการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lewison &  Delozier (1989)                
ซึ่งไดศึกษาถึงอิทธิพลในการเลือกรานคาของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก พบวา ลูกคาจะเขามาใชบริการในครั้งแรก
จะพิจารณาจากการตกแตงจากภายนอกรานที่มีความสวยงาม และสะดุดตา ซึ่งจะทําใหลูกคารายใหม   ที่ยังไมเคย
ใชบรกิารเกิดความอยากท่ีจะเขามาใชบรกิาร รวมถงึการออกแบบและตกแตงภายในรานใหสอดคลองกนัเปนอนัหนึง่
อันเดียวกัน  การออกแบบรานที่แสดงตัวตนและภาพลักษณที่ชัดเจนวาธุรกิจของตนนั้นเปนสินคาที่ระลึกประเภทใด 
มีความแตกตาง หรือโดดเดนจากรานอื่น ๆ อยางไร รวมถึงการวางผังราน การกําหนดทิศทางการเดินและวางสินคา  
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lewison & Delozier (1989) ในดานการตกแตงภายในรานที่ตองมีลักษณะ
ที่สวยงาม สะดวกสบาย การจัดพื้นที่ภายในรานที่มีประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด  ตลอดจนการสรางบรรยากาศ
ของธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกในยานวัดเกตการามก็ไดมีการนําการใชสี แสง การควบคุมอุณหภูมิ และการใชเสียง
สื่อบรรยากาศภายในรานของตน สรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคาของตน 
  ดานการบริการลูกคา  ซึ่งเปนจุดแข็ง  พบวา พนักงานขายที่มีบุคลิกภาพท่ีดีในดานของภาษาพูด            
และภาษากาย ซึ่งชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับธุรกิจ และการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหบริการแบบมืออาชีพ 
สอดคลองกับที่ Parasuraman, Zeithaml & Berry  (1988, 23) ไดกลาวไววา การบริการที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัย
คุณลักษณะของการบริการที่เปนมืออาชีพ  พนักงานขายมีภาษากาย ที่มีการแตงกายสุภาพ เรียบรอย มีการใช          
ชุดยูนิฟอรม การกลาวทักทายลูกคา และภาษาพูดที่สุภาพในการอธิบายสินคา 

ปจจัยภายนอก
  ดานนโยบายการทองเทีย่ว ซึง่เปนโอกาส คอืมีนโยบายการพัฒนาปจจัยสนับสนนุเพ่ือรองรับการทองเทีย่ว 
การเนนการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก นโยบายการทองเท่ียวท่ีถือเปนโอกาสท่ีเอื้อตอธุรกิจคาปลีกสินคา     
ที่ระลึกยานวัดเกตการาม ไดแก ประเด็นการพัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการทองเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบาย
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ  พ. ศ. 2555-2559  (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม, 2556)       
และประเด็นการเนนตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและตัวธุรกิจ                         
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ที่เกี่ยวของ ที่กลุมเปาหมายพรอมเนนการสรางภาพลักษณการเปนเมืองนาอยูและเมืองทองเที่ยวระดับโลก 
  ดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนอุปสรรค ในเร่ืองของราคาน้ํามันท่ีสงผลกระทบตอตนทุนท่ีสูงข้ึน ซึ่งสงผลตอธุรกิจ 
ดานคาแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากนโนบายของภาครัฐ สงผลทําใหธุรกิจผลิตสินคาที่ระลึกที่ตองใชแรงงานฝมืออยาง
มาก จึงถือเปนอุปสรรคอีกประการหน่ึงของธุรกิจ และดานคาเงินท่ีผันผวนทั้งในประเทศและตางประเทศที่สงผล    
กระทบตอยอดขาย และพฤติกรรมการจับจายใชสอยของลูกคา ซึ่งโดยสวนมากเปนลูกคาชาวตางชาติ
  ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึง่เปนโอกาส คอืสภาพสังคมและวัฒนธรรม ความงามตามแบบฉบบัลานนา
ของจังหวัดเชียงใหม ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณและมีความโดดเดน สามารถนํามาเพ่ิมมูลคาใหกับ
สินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไดเปนอยางดี
  ดานเทคโนโลยี ซึ่งเปนโอกาส คือ การนําเอาเทคโนโลยีดานตาง ๆ เขามาใชในการพัฒนาสินคา  และ
บริการ เชน การนําเอาเทคโนโลยีการออกแบบวัตถุเขามาใชกับสินคาท่ีระลึก และการนําเอาเทคโนโลยีในดานวัสดุ
ที่มาจากเทคโนโลยีชีวภาพมาใชในการสรางสรรคและพัฒนาสินคาท่ีระลึกและธุรกิจใหเกิดมูลคาเพ่ิมและ                         
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ดานคูแขง ซึ่งเปนอุปสรรค คือ คูแขงทางออม เชน สินคาที่สามารถทดแทนกันได มีผลกระทบตอธุรกิจ  
ในการซ้ือสินคา กลุมของธรุกิจในตลาดเดียวกันท่ีเปนคูแขงขันกันในทางธุรกิจซ่ึงเปนคูแขงโดยตรง ในจังหวัดเชียงใหม
ไมไดสงผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจเนื่องจากธุรกิจของตนนั้นมีความแตกตางจากยานอื่น ๆ 

สรุป
  จากการวิเคราะห จดุแข็ง จดุออน โอกาสและอุปสรรค ทีแ่สดงเห็นถึงชองวางของขอมูลท้ังสองกลุมท่ีเกิดข้ึน  
จึงไดมีนําเสนอรูปแบบการตลาดคาปลีกสินคาท่ีระลึกประเภทงานหัตกรรม โดยอธิบายจาก PRIDE Model ดังน้ี         
P: Product (สนิคาทีร่ะลึก) สนิคาท่ีระลึกประเภทงานหัตถกรรมไมเพียงออกแบบเพ่ือการใชสอยและสวยงามเทาน้ัน 
แตตองมีคุณคาทางดานจิตใจ การเตือนความทรงจําจากแหลงทองเที่ยวที่ไดไปเยือน R: Relationship (การสราง
ความสมัพันธกบัลูกคา) ผูประกอบการจําเปนตองพฒันาระบบการใหบริการระหวางและหลงัการขาย จดัเก็บขอมูล 
และดูแลระบบฐานขอมูลสําคัญของลูกคาใหทันสมัยและมีมาตรฐานสากล I: Innovation (นวัตกรรม) ผูประกอบ
การจําเปนตองนํานวัตกรรมทางสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมทางความคิดสรางสรรค เขามาใชตอยอดทางธุรกิจ                
D: Design & Display (การออกแบบรานและการออกแบบการจัดแสดงสินคา) ผูประกอบการตองให                 
ความสําคัญกับการออกแบบภายนอก ภายใน และการจัดแสดง เพ่ือสรางความประทับใจใหแกลูกคา เพ่ิมโอกาส
สรางยอดขายสินคาไดมากขึ้น E: Empathy (ความใสใจ) ผูประกอบการและพนักงานทุกคนตองเขาใจความรูสึก
และความตองการของลูกคา อีกท้ังตองใสใจลูกคาในทุกรายละเอียดท่ีสงผลตอธุรกิจ โดยการปฏิบัติตอลูกคา              
ดวยความปราณีต จริงใจและซื่อสัตย
  สําหรับขอเสนอแนะในการการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการนํารูปแบบการตลาด PRIDE Model นี้ไปศึกษา        
กับสินคาท่ีระลึกทางวัฒนธรรมประเภทอ่ืน ในพ้ืนท่ีทองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาวาง  
แผนธุรกิจและกลยุทธการตลาดที่สนองตอบตอความตองการของลูกคา ตอไป 
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