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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากธุรกิจคาปลีก   

ของนักทองเที่ยวในยานทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ศึกษาไดแก          

นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเย่ียมชมหรือซื้อสินคาท่ีระลึก จํานวน 420 คน ใชวิธีสุมแบบสะดวก เก็บรวบรวม

ขอมลูดวยแบบสอบถาม ทาํการวิเคราะหขอมลูโดยใชคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา พฤตกิรรมของนกัทองเทีย่วสวนใหญเดินทางมาทองเทีย่วในจังหวดัเชยีงใหมมากกวา 1 คร้ัง 

การเดินทางเขามาในยานทองเท่ียวไดขอมูลจากญาติ/เพื่อน/คนรูจัก ซึ่งการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภท      

ผาทอมือ งานไมแกะสลักและเครื่องเงินดวยตนเอง เนื่องจากเปนสินคาเดนของแตละยานมีคุณภาพและ     

ความคงทน โดยซื้อของที่ระลึกเพื่อใชเอง/เปนของที่ระลึกในการมาทองเที่ยวในยานดังกลาว สําหรับปจจัย  

การตลาดคาปลกีใหความสาํคญัในภาพรวมอยูในระดับมากทกุดาน เม่ือพิจารณารายดาน  โดยเรียงตามลําดบั

คะแนนจากมากไปหานอย ไดแก ดานทําเลที่ตั้ง ดานนโยบายราคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ   

ดานการออกแบบรานและการจดัแสดงสนิคา ดานพนกังานผูใหบริการ และดานสวนประสมการสือ่สารการตลาด
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Abstract
  The purpose of this research is to study the Behavior of Decision Making in Choosing Buy 

Souvenir from Retail Business of Tourists in the Tourist Destination in Chiang Mai Province. It’s a 

quantitative research. The sample included Thai tourists who visit the gift shop, or a total of 420 

randomized convenient. Data were collected by questionnaire Data were analyzed by using           

frequency, percentage, average and standard deviation. The research found that The behavior of 

most tourists traveling in Chiang Mai, more than one time a trip to the tourist information from        

relatives/friends/acquaintances. Make decision in choosing to buy hand-woven cloth, wood           

carvings and silverware by themself because of the souvenir is a predominant product in each 

district, quality and durability.  Tourists buy a souvenir for their own use/as souvenirs to tourists in 

the area. For the retail market is important to the overall high level in all aspects. When considering 

each aspect, the descending order, such as the location, price policy, diversity of product, store 

design and exhibitions, salesperson and marketing communications mix. 
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  Purchase Decision, Retail Business, Tourists, Souvenir, Chiang Mai Province

บทนํา
  จงัหวดัเชยีงใหมเปนจงัหวัดทีใ่หญเปนอนัดบัสองของประเทศ ถอืเปนเมอืงทองเทีย่วสาํคัญตดิอนัดบั

โลกมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย  มีความเปนทองถิ่นควบคูกับความเจริญ อีกทั้งมีเอกลักษณเฉพาะตัวทาง

ประเพณีและวัฒนธรรม (อาเซียนนิวส, 2556) รวมถึงสินคาหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงซ่ึงไดรับความนิยม                 

และเปนที่รูจักกันในกลุมของนักทองเที่ยวไดแก ไมแกะสลัก ผลิตภัณฑจากกระดาษสา ผาทอมือ  เซรามิก 

และเครือ่งเขนิ เปนตน (การทองเทีย่วและกฬีาจงัหวดัเชียงใหม, 2556) เนือ่งจากสนิคาทีผ่ลติข้ึนมีเอกลกัษณ 

เฉพาะตัว ที่สะทอนถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีล านนาของจังหวัดเชียงใหม                            

(กรมพัฒนาชุมชน, 2557) ดังนั้นจังหวัดเชียงใหมจึงเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2556 ที่ผานมา   

มีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางเขามาเยือนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 7,089,792 คน และกอใหเกิดรายได       

จํานวน 58,550.5 ลานบาท โดยเปนรายไดจากนักทองเที่ยวชาวไทย 36,541.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 

และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 22,008.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555                 

จํานวน 4,686.8 ลานบาท หรือรอยละ 8.7 (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม, 2557)                  

โดยรายไดเหลานี้มาจากคาเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร คานําเที่ยว และคาสินคาที่ระลึก
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  เชียงใหมมีสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมตางๆ วางขายในยานทองเท่ียวสําคัญของจังหวัด      

อาทิเชน ยานสันกําแพง ยานวัดเกตการาม ยานวัวลาย ยานหางดง เปนตน (Cohen, 2000) ซึ่งยานทองเที่ยว

เหลานี้ตางสืบทอดการผลิตสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตกรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวจากบรรพบุรุษ                 

อีกทั้งยังเปนยานที่มีความโดดเดนดวยการนําเสนอกระบวนการผลิตสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่น       

ประกอบการจําหนายสินคาของตนดวย (อนุศาสตร สระทองเวียน, 2553) 

  ภายในยานดังกลาวมีธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยู จํานวนมาก              

เพื่อจําหนายสินคาที่ระลึกประเภทตาง ๆ ใหกับนักทองเที่ยว แมวาเดิมทีวัตถุประสงคในการเดินทางไปเยือน

ยานดังกลาวของนักทองเท่ียวคือการเลือกซ้ือสินคาในยานเหลานั้นไวเปนของฝากหรือของท่ีระลึก กอนเดิน

ทางกลับภูมิลําเนา (นิศา ชัชกุล, 2550) แตเนื่องจากสินคาที่ระลึกที่วางจําหนายสวนใหญจะไมแตกตางกัน

ทั้งในดานรูปแบบผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย  ทําใหสินคาเหลานั้น             

ขาดความนาสนใจ ประกอบกบัในปจจบุนั ผูบรโิภคมกีารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการซ้ือสนิคาทีร่ะลกึ โดยจะคํานงึ

ถึงคุณภาพ ความมีเอกลักษณทองถิ่น การตั้งราคาขายที่เหมาะสม  ลวดลายที่สวยงาม ฝมือที่ประณีต            

มากขึน้ ทาํใหธรุกจิคาปลกีสนิคาทีร่ะลกึตองมกีารปรบักลยทุธทางการตลาด (วบิลู จนัทรแยม, 2550 ; กติพิงษ 

ภูมิสาขา, 2551)  

  ดังนั้น นอกจากผูประกอบธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึกจะตองทําใหสินคาของตนมีคุณคาในสายตา

ของลูกคาแลว ยงัตองสรางความแตกตางจากธุรกจิของคูแขง เพือ่ดงึดดูความสนใจจากกลุมลกูคา (Mattson, 

1982)  ดวยการนําเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนามาสรางคุณคาใหกับธุรกิจของตนเอง ในลักษณะของ    

การออกแบบตกแตงทั้งภายนอก และภายใน ไมวาจะเปนการออกแบบหนาราน ปายช่ือราน การจัดแสดง

สินคาหนาราน การออกแบบแผนผังรานคา การสรางบรรยากาศในราน ตลอดจนพนักงานคอยใหบริการ      

เพื่อใหลูกคาไดรับความสะดวกสบาย  เพลิดเพลินในการซื้อสินคา (Lewison & Delozier, 1989)

  จากที่กลาวไวขางตน แสดงใหเห็นวาธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกในยานตางๆ มีแนวโนมที่จะมี            

การแขงขันกันมากข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจ

เลือกซือ้สนิคาทีร่ะลกึจากธรุกจิคาปลกีของนกัทองเทีย่วในยานทองเทีย่ว จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่นาํผลการวจิยั

มาเปนขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาธุรกิจใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว 

วัตถุประสงค
  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกจากธุรกิจคาปลีกของนักทองเท่ียวใน              

ยานทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาเยี่ยมหรือซื้อสินคาที่ระลึกใน     

ยานสันกําแพงและยานวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม  จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยไมทราบ

จํานวนที่แนนอน ใชสูตรของ Cohran (1953) ในการประมาณคาพารามิเตอรที่ระดับความเชื่อมั่น 95%และ

ระดับความคาดเคลื่อน + 5% (ยุทธ ไกยวรรณ, 2552)ไดกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 420 คน 

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกระจายเก็บตัวอยางในยานทองเที่ยว       

ทั้งสองเทากัน ในชวงเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยเปน

แบบสอบถามปลายปดโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียวเปนแบบ    

เลือกตอบ ตอนที่ 2 ดานพฤติกรรมการทองเที่ยวและการตัดสินใจซ้ือสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว เปนแบบ

เลือกตอบ และตอนที่ 3 ดานปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่ผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา                   

ที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ

  3. การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยในขณะที่เยี่ยมชมหรือ      

ซื้อสินคาที่ระลึก ในยานจําหนายสินคาที่ระลึก โดยเลือกเก็บขอมูลจากธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่มีปาย     

หนาราน มีการจัดแสดงสินคา มีความหลากหลายของสินคา มีพนักงานขายใหบริการ และสินคามีคุณภาพ           

แลวจึงนาํขอมูลทีไ่ดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบรูณของคําตอบ และลงรหัสในแตละขอ เพือ่นาํไปวิเคราะห

ขอมูลตอไป

  4. การวิเคราะหขอมูล มีการกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยว โดยใชสถิติ              

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เปนการอธิบายขอมูลในตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยว       

ตอนที่ 2 ขอมูลดานพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวจากธุรกิจสินคา   

ที่ระลึกใชสถิติแจกแจงคาความถ่ี และคารอยละ สําหรับตอนท่ี 3 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกท่ีมี                       

ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว จากธุรกิจสินคาที่ระลึก เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา  5 ระดับ 

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลสวนบุคคลของนักทองเท่ียวชาวไทยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุ        

อยูระหวาง 22-30 ป และอายุ 31-40 ป มีอาชีพเจาของกิจการและลูกจาง โดยมีรายไดตอเดือนต่ํากวา          

12,000 บาท และ 12,000-14,999 บาท ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือและภาคกลาง 
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  2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคในการวิจัย

        ดานพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยจากธุรกิจ

สินคาที่ระลึก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเดินทางมาเชียงใหม มากกวา 1 คร้ัง เห็นวาจุดเดนของสินคา

ทีร่ะลกึในยานนีเ้ปนสนิคาทีร่ะลกึทีม่คีณุภาพและมคีวามคงทนและการบรกิารของพนกังานขายมจีดุประสงค

สาํคัญในการซือ้สนิคาทีร่ะลกึเพือ่ไวใชเอง/เพือ่เปนของทีร่ะลกึ และซือ้เพือ่นาํไปใชในชวีติประจาํวนั ตดัสนิใจ

เลือกซ้ือสินคาที่ระลึกดวยตนเองและคําแนะนําของเพื่อน/ญาติ  ทั้งนี้การเดินทางเขามาในยานทองเท่ียวนี้     

ไดขอมูลมาจากญาติ/เพื่อน/คนรูจักและจากอินเตอรเน็ต  สําหรับประเภทสินคาที่ระลึกที่เลือกซื้อจะเปน

ประเภทผาทอมือ งานไมแกะสลัก และเครื่องเงิน สวนงบประมาณในการซ้ืออยูที่ 1,000- 4,999 บาท และ    

ตํ่ากวา 1,000 บาท

  3. ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญ 

ตารางท่ี 1

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญโดยภาพรวม

     

 4.02 .877  1 

 
3.93 .867  4 

 3.97 .841  3 
 3.98 .911  2 

 3.72 .931  6 
 3.86 .910  5 

 3.15 .889   

  จากตารางท่ี 1 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกที่นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญ      

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงตามลําดับคะแนน

จากมากไปหานอย คือ ดานทําเลท่ีตั้ง ดานนโยบายราคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ                             

ดานการออกแบบราน และการจัดแสดงสินคาดานพนักงานผูใหบริการ และดานสวนประสมการตลาด           

การสื่อสารการตลาด
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ตารางท่ี 2

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในรายดาน

    
1.      

 4.03 .935  
 4.03 .862  

 3.99 .835  
 4.02 .877  

2.    
 4.00 .874  

   4.04 .887  
  3.91 .886  

   3.99 .870  
    3.77 .874  

   3.96 .864  
/  4.07 .872  

  3.85 .866  

 
3.80 .894  

 3.93 .867  
    

 3.85 .893  
 4.04 .831  

/  4.00 .780  
    4.00 .862  

 3.97 .841  
    

 4.05 .902  
 3.92 .890  

  3.94 .943  
 3.98 .911  
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ตารางท่ี 2

ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในรายดาน (ตอ)

  
  

    
 3.54 .899  

  3.72 .881  
 3.96 .944  

   3.67 .893  
 3.72 .904  

    
 3.82 .934  

 3.64 .993  
 3.85 .850  

 
4.14 .865  

 3.86 .910  

  จากตารางท่ี 2 ปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกที่นักทองเท่ียวชาวไทยใหความสําคัญ       

ในรายดาน พบวา ดานทําเลที่ตั้ง นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญในระดับมาก โดยตองเปนทําเลที่ตั้งอยู

ในยานทองเที่ยวที่เปนรู จัก เดินทางสะดวก  สวนในดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคาให               

ความสําคัญในระดับมาก คือ สามารถมองเห็นสินคาไดอยางชัดเจน/ทั่วถึง มีจุดมองเห็นที่เดนชัด เชน              

ปายหนาราน และการออกแบบท่ีสือ่ถงึความมีเอกลักษณความเปนลานนา สวนในดานความหลากหลายผลิตภัณฑ

มกีารใหความสําคญัในระดับมาก คือ เปนงานฝมอืของชาวเชียงใหมทีส่ือ่ถงึเอกลักษณลานนา เปนกลุมสินคา

เฉพาะ/พิเศษที่ผลิตขึ้นอยางเปนเอกลักษณ และสินคามีความหลากหลายในดานของแบบ ขนาด และสี       

สวนดานนโยบายราคามีการใหความสําคัญในระดับมาก คือ มีปายแสดงราคาท่ีชัดเจน ความคุมคาทาง      

ดานราคาเมื่อเทียบกับสินคา และมีราคาที่เหมาะสม สวนดานสวนประสมการสื่อสารการตลาด มีการให              

ความสาํคญัในระดบัมาก คอื  การรบัประกนัคณุภาพสนิคา  การลงโฆษณาตามสือ่ประเภทนติยสารทองเทีย่ว  

อินเตอรเน็ตและมีการสงเสริมการขายในชวงเทศกาลตาง ๆ  และดานพนักงานผูใหบริการ มีการให                 

ความสําคัญในระดับมาก คือ ความกระตือรือรนที่จะอํานวยความสะดวกแกลูกคาดวยความเต็มใจ               

ความนาเช่ือถือของพนักงานขาย และความสามารถในการอธิบายสินคาของพนักงานขาย
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อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยดานพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายังยานจําหนายสินคาท่ีระลึก             

พบวา จุดประสงคในการเดินทางมายังยานทองเที่ยวในแตละคร้ังนั้น นอกจากจะเดินทางมาเพื่อซื้อสินคาไว

เปนของที่ระลึกในการมาเยือนจังหวัดเชียงใหมแลว ยังซื้อสินคาที่ระลึกเหลานั้นไวใชเองในชีวิตประจําวัน      

อกีดวย โดยสวนใหญจะเลอืกซือ้ผาทอมอื งานไมแกะสลกั และเครือ่งเงินตามลาํดบั โดยสินคาทีร่ะลกึเหลานัน้

ตางก็เปนสินคาที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ หรือเปนเอกลักษณของแตละยานทองเท่ียว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

พฤตกิรรมการเลือกซือ้สนิคาหตัถกรรมของนักทองเทีย่วชาวไทย ณ หมูบานถวาย ของ วธญั ูสถาพรชยัณชิย 

(2554)  โดยพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยมักจะเดินทางมาเย่ียมชม และเลือกซ้ือสินคาในหมูบานถวาย             

กอนเดินทางกลับภูมิลําเนา เพ่ือเปนของฝาก หรือของที่ระลึกเนื่องจากแหลงจําหนายสินคาที่ระลึกดังกลาว

มีชื่อเสียงเปนที่รูจักโดยทั่วไป

  ผลการวิจัยดานปจจัยการตลาดธุรกิจคาปลีกที่นักทองเที่ยวชาวไทยใหความสําคัญ นักทองเที่ยว     

พบวานกัทองเทีย่วชาวไทยตางใหความสาํคญัปจจยัการตลาดคาปลกีทัง้ 6 ดาน โดยเม่ือพิจารณาจากคาเฉลีย่ 

และสวนเบี่ยงมาตรฐาน สามารถกําหนดปจจัยท่ีผูประกอบธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึกควรใหความสําคัญ    

เปนลําดับตนๆ อยู 3 ปจจัยดังนี้  1) ปจจัยดานทําเลที่ตั้ง เปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอนักทองเที่ยว

ชาวไทย โดยสวนใหญจะมีความเห็นวารานคาปลีกสินคาที่ระลึกควรตั้งอยูในยานขายสินคาที่ระลึกที่มี        

ความหลากหลาย ทัง้นีเ้พ่ือใหนกัทองเทีย่วไดเลอืกซือ้สินคาทีร่ะลกึตางๆ  ซึง่สอดคลองกับการศกึษาพฤตกิรรม

ของผูบริโภคในการเลือกรานคาของ Mattson (1982) ที่พบวาทําเลท่ีตั้งของรานคามีผลตอภาพพจนโดย        

รวมของธุรกิจ ผูคาปลีกควรเลือกทําเลที่ใกลแหลงชุมชน เดินทางที่สะดวก ทั้งยังสอดคลองกับความเห็นของ 

Levy & Weitz (2001) ที่กลาววา ธุรกิจแตละประเภทตองพิจารณาทําเลที่ตั้งใหเหมาะกับธุรกิจของตน             

โดยคํานึงถึงความหนาแนนของประชากร อํานาจการซื้อ สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงลักษณะการแขงขัน

ของธุรกจิประเภทเดียวกันเพื่อกอใหเกิดประโยชนโดยรวมสูงสุดและเสียคาใชจายใหนอยที่สุด

  สําหรับปจจัยดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา ก็เปนปจจัยที่นักทองเที่ยวชาวไทยก็ให

ความสาํคญัอยางมากเชนกนัสอดคลองกบัความเหน็ของ Mattson (1982) และ Lewison & Delozier (1989) 

ที่ศึกษาถึงอิทธิพลที่มีตอผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีก โดยพบวาลูกคาที่จะเขามาใชบริการในคร้ังแรกจะ

ดูการออกแบบตกแตงรานท่ีมีความสวยงามและสะดุดตาซ่ึงจะทําใหลูกคาท่ียังไมเคยใชบริการเกิด               

ความตองการที่จะเขามาใชบริการ   นอกจากนี้ยังพบวากลุมนักทองเท่ียวชาวไทยสวนมากจะใหความสําคัญ

ตอการจัดแสดงสินคาอยางเปนระเบียบ สวยงาม และดึงดูดใจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดรุชา                

รัตนดํารงอักษร (2558) เรื่องการพัฒนาบริการท่ีมีประสิทธิภาพของธุรกิจคาปลีกสินคาที่ระลึก                            

ประเภทงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม โดยพบวาดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคามีผล        

อยางมากตอการดึงดูดความสนใจของลูกคาในขณะเดียวกัน ปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ          

กเ็ปนอกีปจจัยหนึง่ทีน่กัทองเท่ียวชาวไทยใหความสาํคญัอยางมาก ซึง่สอดคลองกบัแนวคดิของ Gray & Mark 

(2010) ที่กลาววา สินคาที่มีจําหนายในธุรกิจคาปลีกตองมีความหลากหลาย ทั้งประเภทของสินคา                
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ขนาด ราคาและคุณภาพเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อ รวมถึงการมีสินคาเฉพาะหรือสินคาพิเศษที่ผลิตข้ึน

อยางเปนเอกลักษณไมเหมือนใครไวคอยตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อภิญญา ศักดาศิโรรัตน (2551) เรื่อง กลยุทธการสรางศักยภาพการแขงขันธุรกิจหัตถกรรม: การศึกษา            

ยานธุรกิจหัตถกรรมสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมที่พบวา การผลิตสินคาท่ีระลึกตองตอบโจทยของลูกคาได     

ทั้งคุณภาพ คุณลักษณะเฉพาะและอรรถประโยชนในมุมมองของลูกคาซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดมาตรฐาน         

ดวยตนเอง

สรุป

  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ พบวา พฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยยังมีความตองการเลือก

ซื้อสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพและเปนสินคาที่มีเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม  สวนปจจัยการตลาดคาปลีก

ธรุกจิสนิคาทีร่ะลกึ พบวา มคีวามสาํคญัมากในทกุดาน แตดานทีธ่รุกจิควรพิจารณาใหความสําคญัตามเกณฑ

คาคะแนน คือ ดานทําเลที่ตั้งที่เดินทางสะดวก งายตอการเขาถึง ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑธุรกิจ 

ตองผลติสนิคาทีม่คีณุภาพ มเีอกลกัษณเฉพาะตวั และมหีลายประเภทใหเลือก เชน ขนาด สสีนั เปนตน  ตลอดจน

ดานการออกแบบและจัดแสดงสินคาที่ดึงดูดใจนักทองเท่ียวต้ังแตภายนอกราน เชน ปาย สีสัน เปนตน           

และภายในรานท่ีตองมีความสะดวกในดานตาง ๆ เชน ทางเดินภายในราน และการจัดวางสินคา เปนตน  

สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรนําปจจัยการตลาดคาปลีก ทั้ง 3 ดาน ซึ่งไดแก ดานทําเลที่ตั้ง 

ดานการออกแบบรานและการจัดแสดงสินคา ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อศึกษาวาวาปจจัยใน

แตละดานยังมีปจจัยปลีกยอยอะไรบางที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
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