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การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือสินคา้
หัตถกรรมพวงกุญแจ ในจังหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยในจังหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 400 ราย และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี    
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง เคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 2 คร้ัง มาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 3 วนั  
วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่องเท่ียว/พกัผอ่น จุดประสงค์ในการซ้ือ
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ เพื่อเป็นของฝาก วสัดุท่ีเลือกซ้ือสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวง
กุญแจ คือ ผา้ ประเด็นในการพิจารณาหรือให้ความส าคญัในการเลือกซ้ือ คือ การออกแบบของ
สินคา้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจ คือ 
ตวัเอง จ านวนสินคา้หัตถกรรม ประเภทพวงกุญแจท่ีซ้ือในแต่ละคร้ัง 2 - 4 ช้ิน แหล่งท่ีซ้ือสินคา้
หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในจงัหวดัเชียงใหม่ คือ ถนนคนเดิน สาเหตุในการเดินทางไปซ้ือ
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจจากสถานท่ีต่างๆ เน่ืองจาก เพื่อน/คนรู้จกัแนะน า แหล่งขอ้มูล
ท่ีท าใหรู้้จกัสินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจในจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยตนเอง ค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
สินคา้หตัถกรรม ประเภทพวงกุญแจ ในคร้ังล่าสุด 100 - 300 บาท และวิธีการซ้ือสินคา้หตัถกรรม 
ประเภทพวงกุญแจ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้หัตถกรรมพวงกุญแจ ของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในระดบัมาก คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ส่วนปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา  ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือสูงสุดแต่ละ
ดา้นมีดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ การออกแบบผลิตภณัฑแ์สดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ (มีสไตล์) 
ดา้นราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ดา้นสถานท่ี คือ การท่ีลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ 
และหยิบดูสินคา้ในร้านไดเ้องอย่างอิสระ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งให้พนกังานหยิบให้ทุกคร้ังไป และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการ
ใหบ้ริการ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring behavior of Thai tourists towards purchasing 
handcrafted key rings in Chiang Mai Province. Data collection was compiled from the 
distribution of questionnaires to 400 Thai tourists in Chiang Mai Province. The given data were 
then analyzed by descriptive statistics composing of frequency, percentage, and mean.  

Based upon the findings, most respondents were 21 – 30 years old female. They were 
employees in private companies who graduated with Bachelor Degree, with 15,001 – 20,000 baht 
monthly incomes. They were from central region of Thailand. They had come to Chiang Mai 
twice, and spent 3 days in Chiang Mai in their most recent trips. Their main purpose of coming to 
Chiang Mai was for travel/leisure.  They purchased handcrafted key rings for souvenirs. They 
preferred fabric as material used in handcrafted key rings, while design was the most important 
aspect they considered. The person who influenced their purchasing decision the most were 
themselves. They purchased 2 -4 pieces of handcrafted key rings per time. The place they 
purchased the handcrafted key rings from was “Walking Street” in Chiang Mai. The reason why 
they purchased handcrafted key rings from specific vendors was because of their friend’s 
recommendation. They knew about handcrafted key rings in Chiang Mai by themselves. They 
spent 100 – 300 baht on their latest purchase. They selected handcrafted key rings by comparing 
with other vendors in the same area.  
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According to the study, the marketing mix factors which affected Thai tourists towards 
purchasing handcrafted key rings in Chiang Mai Province at high level was Product, while the 
marketing mix factor which affected them at medium level were Price, Place, and Promotion, 
respectively. The sub-factors for each marketing mix factor which affected them the most were as 
follow: For Product, it was the design that reflected stylish uniqueness. For Price, it was the 
reasonable price for product quality. For Place, it was the freedom for customers to browse 
around the shop and select the product by themselves. And for Promotion, it was the friendly and 
enthusiastic sale staffs.    
 
 


