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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ระลึ ก 2) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อกซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ร ะลึ ก และ 3) เปรี ย บเที ย บ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว ในจังหวัดนาน กลุมตัวอยางคือ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เคยไปเที่ยวจังหวัดนาน จํานวน 400 คน ผลการวิจัย พบวา 1) สวนประสมการตลาดมี
ผลตอการตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว ในจังหวัดนานในระดับมาก 2) กลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทอาหาร เหตุผลในการเลือกซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ
สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ชวงเวลาซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกสวนใหญซื้อชวงเวลาไปทองเที่ยวพักผอน สวน
ใหญใชเงินตนเองซื้อ และสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกสวนใหญพบวาซื้อผานหนารานที่จําหนายโดยตรง
3) นักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกั น ใหความสําคัญ กับปจจัยดานการตลาดของที่ระลึกแตกตางกัน และมี
พฤติกรรมการซื้อสินคาที่แตกตางกันในดานผลิตภัณฑที่ซื้อ เหตุผลที่ซื้อ และชวงเวลาที่ซื้อ สวนนักทองเที่ยวที่
มีรายไดตางกันซื้อผลิตภัณฑตางกัน นอกจากนีป้ จจัยสวนประสมทางการตลาดก็มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวดวย
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค การเลือกซื้อผลิตภัณฑ สวนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑที่ระลึก
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Abstract
This research is quantitative research, the objective aim to 1) study the marketing mix of
souvenir products 2 study the behavior of decision-making in purchasing souvenir products
and 3) compare decision- making behavior in purchasing souvenirs related to tourism in Nan
Province. The samples are 400 Thai tourists who have visited Nan province. The research
findings are as follows: 1) Marketing mix influences the purchasing decision of tourism-related
souvenir products in Nan province was found to be at a high level. 2) The decision- making
behavior of souvenir products related to tourism in Nan Province was found that most of the
sample group chose to buy souvenirs as food. The reason for choosing to buy is the quality
of the product. Most of them make their own purchases. The purchase period for souvenir
products is mostly purchased during vacation time. Most of them use their own money to
buy. Most places to buy souvenir products are found to be purchased through a store that
sells directly. 3) Tourists of different ages give different importance to souvenir marketing
factors and have different purchasing behavior in terms of products purchased, a reason to
buy, and the time of purchase as tourists with different incomes buy different products. In
addition, the marketing mix factor affects the purchasing behavior of souvenir products related
to tourism.
Keywords: consumer behavior; product purchase; marketing mix; souvenir products
บทนํา

การทองเที่ยวมีความสําคัญสําหรับประเทศเพราะสามารถสรางรายไดใหเขาสูระบบเศรษฐกิจในแต
ละปเปนจํานวนมาก โดยอุตสาหกรรมทองเที่ยว (tourism industry) จะประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ทั้ง
ธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวของทางออม หรือธุรกิจสนับสนุนตาง ๆ จังหวัดนานเปนจังหวัดทาง
ภาคเหนือ เปนเมืองรองในการทองเที่ยวที่นาสนใจ เปนเมืองเกาที่มีชีวิต ดินแดนในขุนเขาทางดานตะวันออก
ของภาคเหนือ ธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีผืนปา สายน้ํา ทะเลหมอก หลอหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมเกาแกของ
ชาวไทลื้อ (Nan Province office, 2021) ทําใหเปนเสนหของจังหวัดนาน และยังมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ที่แสดงออกถึง ความศรัทธาของชาวพุ ทธ และภูมิปญ ญาท องถิ่นที่เ ปนเอกลั กษณเฉพาะตัวที่แตกตางจาก
ทองถิ่นอื่น
รายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือวาเปนรายไดที่มีความสําคัญตอการสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวจังหวัดนาน โดยรายได 5 ปยอนหลังตั้งแต พ.ศ.2560–2564 มีดังนี้
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ตารางที่ 1
รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนาน
ลานบาท

รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานตอป
2564
2563
2562
2561
1,012.00
1,560.00
2,723.91
2,666.09
ที่มา. สถานการณการทองเที่ยวในประเทศ รายจังหวัด ป 2564 โดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
https://www.mots.go.th/ more_news_new.php?cid=630).

:
2560
2,462.93

จากตารางที่ 1 เห็นวารายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานถาเปนชวงเหตุการณปกติที่ไมมีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยูที่สองพันกวาลานบาท ถือวาคอนขางสูง โดยหนึ่งใน
รายไดจากการทองเที่ยวนั้นเปนรายไดจากของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว และเปนสวนหนึ่งของการ
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญ สามารถดึงดูดใหคนมาทองเที่ยว และเปนการสรางรายไดใหแกชุมชนทองถิ่นดวย
อยางไรก็ตามภาครัฐบาลไดจัดโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ เชน
โครงการเราเที่ยวดวยกัน เพื่อกระตุนการใชจายภาคประชาชนผานการทองเที่ยวภายในประเทศชวยเพิ่มสภาพ
คลองใหผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสรางงานและฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศในองครวม โดยรัฐบาลสนับสนุนคาโรงแรม และคูปองอาหาร ใหกับประชาชนเมื่อลงทะเบียนเขาพัก
(check-in) โรงแรมสําเร็ จ คูปองอาหาร/ท องเที่ยวสามารถใชไ ดที่ร านอาหารและสถานที่ทองเที่ยวที่รว ม
โครงการ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ค า บั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ด ว ย (Ministry of Tourism and Sports, 2020)
นอกจากนี้ยังมีโครงการคนละครึ่ง ซึ่งรัฐบาลออกใหครึ่งหนึ่งประชาชนออกครึ่งหนึ่ง (Thailand Ministry of
Finance, 2020)
จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาจังหวัดนานมีสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่นาสนใจ
รวมถึงมาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งเปนตัวกระตุนใหประชาชนเดินทางมาทองเที่ยวที่จังหวัด
นานมากขึ้น การเพิ่มรายไดจากการขายของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวจึง มีความสําคัญ เพื่อสราง
รายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัดนานขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใน
จังหวัดนาน
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัด
นาน
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวใน
จังหวัดนาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และสวนประสมการตลาด
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. อายุ
2. อาชีพ
3. รายไดตอเดือน
1.
2.
3.
4.

ปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps)
ผลิตภัณฑ (Product)
ราคา (Price)
การจัดจําหนาย (Place)
การสงเสริมการตลาด (Promotion)

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
1. สินคาที่ซื้อ
2. เหตุผลที่ซื้อ
3. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
4. ชวงเวลาที่มาซื้อ
5. เงินที่ใชในการซื้อ
6. สถานที่ในการเลือกซื้อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่ระลึกที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน
2. ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทองเที่ยวในจังหวัดนาน
3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทองเที่ยวในจังหวัดนาน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดนาน ใน พ.ศ. 2563
จํานวน 639,790 คน (Ministry of Tourism and Sports, 2021) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
โดยใชวิธีการคํานวณหาขนาดตัวอยางของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ ±5 ดังนี้
n=

639,790
1+639,790(0.05)2

n = 399.75 คน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดกลุมตัวอยางเปน 400 คน
จากนั้นผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 ขอมูลแสดงลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ปจจัยสวนประสม
การตลาด เปนขอคําถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ โดยใช
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ผูวิจัยไดหาคุณภาพของแบบสอบถามดวยการหาความตรงเชิงเนื้อหาโดยให
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดคา IOC ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.67-1.00 และนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับ
กลุมที่คลายกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน นํามาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ไดเทากับ 0.84
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล 2 วิธี คือ แบบออนไลน และใชบุคคล โดยผูวิจัย
เก็บรวบรวมขอมูลดวยตน และใชพนักงานภาคสนามเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมกลุมตัวอยางใหทั่วถึงในทุก
เขตพื้นที่การทองเที่ยวในจังหวัดนาน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมมาไดดําเนินการตรวจความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับและ
ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาด หาคาเฉลี่ย
(mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation-SD) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑที่
ระลึกจังหวัดนาน โดยการแจกแจงความถี่ และ คารอยละ สวนการทดสอบสมมติฐานใชสถิติ t-test, F-test
และไคสแควร (𝑥𝑥 2 ) สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติกําหนดไวที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
1. ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีอายุอยูระหวาง 21-30 ป จบการศึกษาสูงสุดคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป สวนใหญมีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง
บริษัท และมีรายไดอยูระหวาง 10,000-20,000 บาทตอเดือน
2. ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
2.1 วัตถุประสงคขอที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับ
การทองเที่ยวในจังหวัดนาน พบวา สวนใหญกลุมตัวอยางเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปนอาหาร เหตุผลในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑที่ระลึก จัง หวัดนาน สวนใหญซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยบุคคลที่มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกสวนใหญกลุมตัวอยางตัดสินใจดวยตนเอง ซื้อในชวงเวลาไปทองเที่ยวพักผอน เงิน
ที่ใชในการซื้อใชเงินตนเอง และสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกสวนใหญพบวาซื้อผานหนารานที่จําหนาย
โดยตรง
2.2 วัตถุประสงคขอที่ 2 ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน พบวามีความคิดเห็นตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด รองลงมา
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่งอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน
2.3 วัตถุประสงคขอที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และสวนประสมการตลาด พบวา
© 2565 วารสารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เผยแพรโดย ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย

19 Journal of Rattana Bundit University

17(1) Jan - June 2022
MARKETING MIX OF GIFT AND SOUVENIR / Prasittachai Dechkham, Thanatcha khumsri, and Suthisak Sawangsak, pp. 14-25.

1) ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑที่
ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวาอายุ และอาชีพ ไมพบความแตกตาง แต
รายไดพบความแตกตางทั้งในภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุมที่มีรายได
ระหวาง 20,001-30,000 บาท เปนกลุมที่ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดต่ํากวากลุมอื่นๆ
2) ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยวมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน ผลการวิจัยพบวา 1) อายุมีผลตอสินคาที่ซื้อโดยผูที่อายุนอยซื้อ
อาหารและเครื่องดื่ม สวนผูมีอายุมากซื้อผาและเครื่องแตงกาย เหตุผลที่ซื้อ กลุมผูมีอายุนอยซื้อเพราะชื่อเสียง
ของสินคา สวนผูที่มีอายุมากซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อโดยผูที่มีอายุ 2135 ป สวนใหญตัดสินใจซื้อดวยตนเองและมีสัดสวนสูง กวากลุมอื่น ๆ ชวงเวลาที่ซื้อโดยผูที่มีอายุ15-20 ปมี
ชวงเวลาการซื้อในชวงวัน สําคัญ งานประเพณีประจําป เชน ของดีเมืองนาน ลอยกระทง วันขึ้นปใหม วัน
สงกรานต สูงกวากลุมอื่นๆ และเงินที่ใชในการซื้อกลุมที่มีอายุนอยคือ 15-20 ป มีสัดสวนการใชเงินสมาชิกของ
ครอบครัวสูงกวากลุมอื่นๆ สวนสถานที่ในการเลือกซื้อไมมีผลตอการซื้อ 2) อาชีพ ไมมีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสิน ใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึก และ 3) รายได มีผลตอสินคาที่ซื้อโดยผูที่มีรายไดนอย คือ ต่ํากวาหรือเทากับ
10,000 บาท ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สวนผูมีรายไดกลุมอื่นๆ ซื้อผาและเครื่องแตงกาย เหตุผลที่ซื้อกลุมผูมี
รายได 30,001 บาทขึ้นไป มีสัดสวนซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวากลุมอื่นๆ ชวงเวลาที่ซื้อ และเงิน
ที่ใชในการซื้อ และสถานที่ในการเลือกซื้อไมมีผลตอการซื้อ
3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึก ที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว จัง หวัดนาน พบวา 3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอเหตุผลที่ซื้อโดยกลุมที่ให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑอยูในระดับมากมีสัดสวนของเหตุผลที่ซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวากลุม
อื่น ๆ เรื่องอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 3.2 ปจจัยดานราคามีผลตอเหตุผลที่ซื้อโดยกลุมที่ใหความสําคัญกับราคา
อยูในระดับมากมีสัดสวนของเหตุผลที่ซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวากลุมอื่น ๆ เรื่องอื่น ๆ ไมพบ
ความแตกตาง 3.3 ปจจัยดานสถานที่ไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ และ 3.4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี
ผลตอสินคาที่ซื้อโดยผูที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากสวนใหญจะซื้ออาหารและของ
ใช เรื่องอื่นๆ ไมพบความแตกตาง
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้พบผลการวิจัยที่นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ปจจัยสวนประสมการตลาด (4Ps) ของนักทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่
เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว(ใน)จังหวัดนาน พบวา มีความคิดเห็นตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมาก
ที่สุด รองลงมาดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่งอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอของแตละดานพบวาดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด ดานการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับมากที่สุด ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด และดานราคา อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากปจจัยทางการตลาดทั้ง 4 ปจจัยมีความสําคัญตอการประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อหรือไมซื้อ
ซึ่ง ถา สามารถตอบสนองความตอ งการของนั กทองเที่ย วไดเ ชนมีช องทางการจัดจํ าหนา ยที่หลากหลาย มี
การสง เสริมการตลาดโดย สิน คามีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสมก็มีแนวโนมที่นักทองเที่ยวจะซื้อมากขึ้น
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สวนประสมการตลาดของขวัญของที่ระลึก / ประสิทธชัย เดชขํา ธนัชชา ขําศรี และ สุทธิศกั ดิ์ แสวงศักดิ,์ น. 14-25.

สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชาติ ผลงาม (Ponngam, 2014) ไดศึกษาเรื่องสวนผสมทางการตลาดที่มีตอการ
ตัดสิน ใจของนั กทองเที่ย วในการเลือกซื้อของฝากจากตลาดหนองมน จั ง หวั ดชลบุรี พบวา สว นผสมทาง
การตลาดที่มีตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อของฝาก จากตลาดหนองมน คือดานสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
ราคา ด า นบุ ค คล และด า นกระบวนการ และสอดคล อ งกั บ สุ ภ าพร วิ ชั ย ดิ ษ ฐ (Wichaidit, 2016) ศึ ก ษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษา เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาทองเที่ยว
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยูในระดับมาก และสอดคลองกับหทัยรัตน ควรรูดี และคณะ (Kwanrudee et al.,
2019) สวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏ
อุบลราชธานีเกมส ผลการวิจัย พบวา สวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึก
ของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส พบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในการแขงขันกีฬางานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส โดยเรียง
ตามลํ าดับอิ ทธิพลมาก คือ ดานการสง เสริม การตลาด ดานผลิตภั ณฑดา นราคา และดา นชองทางการจั ด
จําหนาย
2. สวนใหญกลุม ตัวอยางเลือกซื้ อสินคาที่ระลึกเปนอาหาร ทั้ง นี้เ ปนเพราะการเดินทางทองเที่ย ว
อาหารเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต โดยใหเหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกในจังหวัดนานวาเปน
เพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑาทิพย ทิพยเหรียญ
(Tiprean, 2016) และนิธิดา พระยาลอ (Prayalaw, 2015) พบวา นักทองเที่ยวจะใหความสําคัญดานคุณภาพ
ของสินคา ซึ่งบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกสวนใหญกลุมตัวอยางตัดสินใจดวยตนเอง
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอยูในวัยผูใหญและเปนกลุมคนที่มีรายไดเปนของตัวเองและสินคาที่ระลึกก็มีราคาไมสูงจึง
ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง ชวงเวลาซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกในจังหวัดนาน พบวา สวนใหญซื้อชวงเวลาไปทองเที่ยว
พักผอน เงินที่ใชในการซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกพบวาสวนใหญใชเงินตนเอง และสถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึก
สวนใหญพบวาซื้อผานหนารานที่จําหนายโดยตรง แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของหนารานวายังจําเปนตองมี
สําหรับกลุมนักทองเที่ยวใหไดเลือกซื้อ
3. รายได ข องนั ก ท อ งเที่ ย วมี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ร ะลึ ก ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การทองเที่ยว ในจังหวัดนาน ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด โดยผูที่มีรายไดต่ํากวาจะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาดสูงกวาผูที่มีรายไดสูงกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีรายไดต่ํากวาการจะซื้อสินคาตอง
คํ า นึ ง ถึ ง หลายป จ จั ย เพื่ อ ให คุ ม ค า กั บ ราคาที่ จ า ยไป สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พรพิ ม ล สั ม พั ท ธ พ งศ
(Sampatpong, 2011) พบว า ผูบ ริ โ ภคที่ มี รายไดเ ฉลี่ย ต อ เดื อ นตา งกั นให ค วามสํา คั ญ กับ ส ว นประสมทาง
การตลาดของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแตกตางกัน
4. อ ายุ มี ค ว ามสั ม พั น ธ กั บ เหตุ ผ ลใน ก าร เลื อกซื้ อผลิ ตภั ณฑ ที่ ระ ลึ กที่ เกี่ ย วเนื่ อง กั บ
การทองเที่ยวในจังหวัดนาน โดยกลุมที่มีอายุมากใหความสําคัญกับแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑมีความนาสนใจ
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ส ว นกลุ ม ที่ มี อ ายุ น อ ยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ชื่ อ เสี ย งของผลิ ต ภั ณ ฑ นอกจากนี้ ยั ง พบว า อายุ กั บ รายได มี
ความสั มพั น ธกั บสถานที่ การเลื อกซื้ อผลิต ภั ณฑ ที่ ระลึ กที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ การท องเที่ ย วในจัง หวั ด นา น โดย
นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันเลือกซื้อผลิตภัณฑตางสถานที่กัน เชนเดียวกับนักทองเที่ยวที่มีรายไดแตกตางกัน
เลือกซื้อผลิตภัณฑตางสถานที่กัน
5. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่อง
กับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน โดยสวนใหญมีผลตอคุณภาพของสินคาที่เลือกซื้อสอดคลองกับงานวิจัยของ
กันตกนิษฐ วงศบวรลักษณ และคณะ (Wongborwornluk et al., 2017) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาทองเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย และสอดคลองกับงานวิจัยของอรรถพล
ฐิติวร และคณะ (Thitivorn et al., 2016) ที่กลาววา องคประกอบของสวนผสมทางการตลาด เปนตัวกระตุน
ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทองเที่ยวในจังหวัดนาน พบวามีความคิดเห็นตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุด รองลงมาดานการ
สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ซึ่งอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของใน
จังหวัดนานควรใหการสง เสริมและสนับสนุน ศักยภาพของผูประกอบการใหตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาได เชน การฝกทักษะการสรางชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายขึ้น รูจักวีการสงเสริมการตลาด และ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เปน ตน นอกจากนี้สถานประกอบการเองตองใหความสําคัญ กับปจจัยทางการตลาด
เหลานี้เพราะเปนปจจัยที่สําคัญในการดึงดูดใหลูกคาเลือกซื้อผลิตภัณฑของตนเอง
2. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในจังหวัดนาน สวนใหญ
กลุมตัวอยางเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปนอาหาร เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ระลึก จังหวัดนาน สวนใหญ
ซื้อเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ ดัง นั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของในเชิง นโยบายเชน หนวยงานดานการทองเที่ยว
จัง หวัดนาน องคการบริหารสวนจัง หวัด องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงมหาวิทยาลัยตางๆ ควรใหการ
สนับสนุ น ในการผลิต สิน คาที่ มีคุณภาพแกผู ประกอบการโดยเฉพาะในกรณีข องผลิต ภัณฑอ าหารควรให มี
คุ ณ ภาพขึ้ น เช น มี ค วามสะอาด ได ม าตรฐาน ด ว ยการนํ า เครื่ อ งมื อ การผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เข า มาช ว ย
ผู ป ระกอบการ นอกจากนี้ ผู ป ระกอบการก็ ค วรมี ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ร ะลึ ก ที่ เ ป น อาหารโดยให
ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ รวมถึงการจัดทําเว็บไซต ตางๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาถึงไดงายขึ้น
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในประเด็นเดียวกันแตใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมนักทองเที่ยว ผูประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําขอมูลมาอธิบาย
การศึกษาเชิงปริมาณใหสามารถอธิบายขอมูลในเชิงลึกตอไปได
2. ควรศึกษาในประเด็นเดียวกันนี้แตขยายพื้นที่ในการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ
เอกสารอางอิง
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