
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม 
โดยทําการเกบ็ขอมูลจากนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศ จํานวน 300 ราย สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา ดังนี ้
 

สรุปผลการศึกษา 
ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ  
จากการศึกษา พบวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาก

ท่ีสุด คิดเปน รอยละ 21.7 โดยสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุ  21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 56.7  มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 48.5 ซ่ึงสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 
33.7 มีรายไดตอปตํ่ากวา 20,001 USD คิดเปนรอยละ 50.7 ซ่ึงสวนใหญมาเท่ียวประเทศไทยเปน
คร้ังแรก คิดเปนรอยละ 62.0 และมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหมเปนคร้ังแรกเชนกนั คิดเปนรอยละ 72.0 
โดยมีระยะเวลาพักในเชียงใหมในชวง 1 – 10 วัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 61.7 จํานวนวันท่ีพัก
เฉล่ีย คือ 21.62 วัน ซ่ึงสวนใหญจัดการเดินทางมาเอง คิดเปนรอยละ 91.0 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมา
ทองเท่ียวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.3 และสวนใหญไมเคยมาเท่ียวถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน มา
กอน คิดเปนรอยละ 63.0  

 

ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ 

  จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญจะไมรูจัก ถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ  73.3 โดยจะทราบขอมูลถนนคนเดิน
จากแหลงขอมูลท่ีเปนครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา คือ 
หนังสือนําเท่ียว คิดเห็นรอยละ 31.7 และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญถึงรอยละ 68.3 
เขาใจวาผาไหม และไมแกะสลัก เปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม รองลงมา คือ ผาฝาย คิดเปน
รอยละ 62.0 
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องคประกอบสวนของความรูสึก 
แผนภาพ17 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม โดยพจิารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  โดยรวม 

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

รวม (Total)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

รวม (Total)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

 
จากแผนภาพ 17 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก 

บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) พบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น โดยภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 และ
แตละปจจยั มีคาเฉล่ียดังนี้ ดานผลิตภณัฑ (Product)  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 ดานราคา (Price) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.34 ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 และดานการสงเสริม 
การตลาด (Promotion) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 

 

องคประกอบสวนของพฤตกิรรม 
จากการศึกษา พบวา สินคาของท่ีระลึกท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศนิยมซ้ือมากท่ีสุด 

5 อันดับแรก ไดแก อันดับหนึ่ง คือ เส้ือผาสําเร็จรูป อันดับสอง คือ เส้ือยืดคอกลม อันดับสาม คือ 
กระเปาถือ/สะพาย/เป อันดบัส่ี คือ ผาพันคอ/ผาคลุมไหล และอัญมณ/ีเคร่ืองประดับ และอันดับหา 
คือ ไมแกะสลัก จํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย คือ 1,967.77 บาท  
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โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ ต้ังใจวาจะกลับมาซ้ือของท่ีระลึกบนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอีกอยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมา
เยือนจังหวดัเชียงใหมอีกคร้ัง คิดเปนรอยละ 74.7 และสวนใหญยนิดีท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหมาซ้ือของ
ท่ีระลึกบนถนนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.7 แต
หากสินคาของท่ีระลึกบนถนนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการ
จําหนายบนเวบ็ไซต สวนใหญจะไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม และไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 
36.7 เทากัน ซ่ึงเหตุผลท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอบมามากท่ีสุด คือ ตองการเลือกซ้ือสินคา
เอง เพื่อจะไดตรวจสอบคุณภาพของสินคา เนื่องจากการดูสินคาทางเว็บไซตไมสามารถเห็นรูปราง 
ลักษณะ และขนาดท่ีเปนจริงของสินคาได ซ่ึงการเลือกซ้ือสินคาดวยตนเองจะไดเหน็/สัมผัส และ
ทดลองสินคา เพื่อดูวาจะเหมาะสมกับตนเองหรือไม   

 
ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ เพศ และอายุ  

ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 

องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ 
จากการศึกษา พบวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศอเมริกา กลุม

ประเทศยุโรป และกลุมประเทศเอเชีย สวนใหญตางไมเคยรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอ
เมือง จังหวดัเชียงใหม มากอน ซ่ึงแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศแตละ
กลุมประเทศ จะแตกตางกนัไป โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศอเมริกา จะไดรับ
ขอมูลจากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ มากท่ีสุด (รอยละ 41.0) นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจาก
กลุมประเทศยโุรป จะไดรับขอมูลจากหนงัสือนําเท่ียว มากท่ีสุด (รอยละ 41.0) และนักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศจากกลุมประเทศเอเชีย จะไดรับขอมูลจากเพ่ือนชาวไทย มากท่ีสุด (รอยละ 38.0) 
โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญ เขาใจวาผาไหมเปนสินคาข้ึน
ช่ือของจังหวดัเชียงใหม (รอยละ 77.0) ในขณะท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศ
ยุโรปสวนใหญ จะเขาใจวาผาฝายเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม (รอยละ 73.0) และ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศเอเชียสวนใหญ จะเขาใจวาไมแกะสลักเปนสินคาข้ึน
ช่ือของจังหวดัเชียงใหม (รอยละ 74.0) 
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องคประกอบสวนของความรูสึก 
แผนภาพ18 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) จําแนกตามกลุมประเทศ 

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

กลุมประเทศอเมรกิา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

กลุมประเทศอเมรกิา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี

 
จากแผนภาพ 18 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก 

บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม พิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา  

 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศอเมริกา มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ี

ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
รองลงมา ไดแก ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 เทากัน และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.40 
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นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศยุโรป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 รองลงมา 
ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 
และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากบั 3.47 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศเอเชีย มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 รองลงมา 
ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.27 และดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.40 

 
องคประกอบสวนของพฤตกิรรม 
จากการศึกษา พบวา สินคาของท่ีระลึกท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศ

อเมริกา กลุมประเทศยุโรป และกลุมประเทศเอเชีย นยิมซ้ือมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ เส้ือผา
สําเร็จรูป เชนเดียวกัน โดยกลุมประเทศอเมริกา มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย
มากท่ีสุด เทากับ 2,496.20 บาท รองลงมา คือ กลุมประเทศเอเชีย มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของ
ท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,965.40 บาท และกลุมประเทศยุโรป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของ
ท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,441.70 บาท  

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากท้ัง 3 กลุมประเทศ สวนใหญตางต้ังใจวาจะกลับมาซ้ือ
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหมอีกอยางแนนอน หากใน
อนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีกคร้ัง และสวนใหญยนิดีท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหมาซ้ือของ
ท่ีระลึกบนถนนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม แตหากสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม มีการจําหนายบนเว็บไซต
นั้น นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญจะไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม 
และไมซ้ืออยางแนนอน ในระดบัคาเฉลี่ยท่ีเทากัน สวนนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุม
ประเทศยุโรปสวนใหญจะไมซ้ืออยางแนนอน และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศ
เอเชียสวนใหญจะซ้ือแนนอน และไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม ในระดับคาเฉล่ียท่ีเทากัน 
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ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดาํเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 

องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ 
จากการศึกษา พบวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท้ังเพศชาย และเพศหญิง มากกวา

รอยละ 70 ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มากอน โดย
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศชาย สวนใหญจะไดรับขอมูลจากเพ่ือนชาวไทย มากท่ีสุด (รอยละ 
34.14) สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศหญิง สวนใหญจะไดรับขอมูลจากครอบครัว/เพื่อน
ชาวตางชาติ มากท่ีสุด (รอยละ 34.3) โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศชายสวนใหญ เขาใจวาไม
แกะสลักเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม (รอยละ 68.0) ในขณะท่ีนักทองเท่ียวชาวตาง- 
ประเทศเพศหญิงสวนใหญ จะเขาใจวาผาไหมเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 73.7) 

 
องคประกอบสวนของความรูสึก 

แผนภาพ19 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม พจิารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) จําแนกตามเพศ 

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากท่ีสุด

ดานราคา (Price)

มากท่ีสุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากท่ีสุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากท่ีสุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

ชาย
หญิง

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากท่ีสุด

ดานราคา (Price)

มากท่ีสุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากท่ีสุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากท่ีสุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

ชาย
หญิง
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จากแผนภาพ 19 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม พิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) จําแนกตามเพศ พบวา  

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศชาย มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 รองลงมา ไดแก ดานราคา 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.33 และดานชองทางการ
จัดจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.41 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศหญิง มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 รองลงมา ไดแก ดาน
ชองทางการจดัจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.36 และ ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.43 

 
องคประกอบสวนของพฤตกิรรม 
จากการศึกษา พบวา สินคาของท่ีระลึกท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศเพศชาย และเพศ

หญิง นิยมซ้ือมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ เส้ือผาสําเร็จรูป เชนเดยีวกัน โดยเพศชาย มีจํานวนเงินท่ี
ใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 2,011.68 บาท และเพศหญิง มีจํานวนเงินท่ีใชจายใน
การซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,936.40 บาท 

โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท้ังเพศชาย และเพศหญิง สวนใหญตางต้ังใจวาจะ
กลับมาซ้ือของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมอีกอยาง
แนนอน หากในอนาคตไดเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีกคร้ัง และสวนใหญยินดีท่ีจะแนะนํา
ผูอ่ืนใหมาซ้ือของท่ีระลึกบนถนนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แต
หากสินคาของท่ีระลึกบนถนนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการ
จําหนายบนเวบ็ไซตนั้น นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่เปนเพศชายสวนใหญจะไมแนใจวาจะซ้ือ
หรือไม สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่เปนเพศหญิงสวนใหญจะไมซ้ืออยางแนนอน  
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ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดาํเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ

องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ 
จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา รวมทั้ง

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 21 – 30 ป อายุ 31 – 40 ป อายุ 51 – 60 ป และอายุมากกวา 60 
ป จํานวนประมาณรอยละ 70 ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม มา
กอน สวนนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอาย ุ 41 – 50 ป มีจํานวนประมาณรอยละ 60 ท่ีไมรูจกั ซ่ึง
แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักถนนคนเดินจะแตกตางกันไป โดยนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 20 ป 
หรือตํ่ากวา จะไดรับขอมูลจากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ และเพื่อนชาวไทย มากท่ีสุด (รอยละ 
29.4) นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอาย ุ 21 – 30 ป จะไดรับขอมูลจากเพ่ือนชาวไทย มากท่ีสุด 
(รอยละ 19.9) นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 31 – 40 ป และ อายุ 41 – 50 ป จะไดรับขอมูล
จากหนังสือนาํเท่ียว มากท่ีสุด (รอยละ 28.4, 21.7) นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 51 – 60 ป 
จะไดรับขอมูลจากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ และหนงัสือนําเท่ียว มากท่ีสุด (รอยละ 22.2) และ
นักทองเท่ียวชาวตาง ประเทศท่ีมีอายุมากกวา 60 ป จะไดรับขอมูลจากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาต ิ
มากท่ีสุด (รอยละ 50.0) 

 
ในดานความรูความเขาใจเกีย่วกับสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม นักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา และ อายุ 21 – 30 ป สวนใหญ เขาใจวาไมแกะสลักเปนสินคา
ข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 81.8, 67.1) ในขณะที่นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 31 – 
40 ป สวนใหญจะเขาใจวาผาฝายเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 70.9) นักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศท่ีมีอายุ   41 – 50 ป สวนใหญจะเขาใจวาผลิตภัณฑจากสมุนไพรเปนสินคาข้ึนช่ือ
ของจังหวดัเชียงใหม (รอยละ 70.6) และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 51 – 60 ป และอายุ
มากกวา 60 ป สวนใหญจะเขาใจวาผาไหมเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม (รอยละ 92.3, 75.0) 
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องคประกอบสวนของความรูสึก 
แผนภาพ20 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม พจิารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) จําแนกตามอาย ุ

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

20 ป หรอืต่ํากวา
21-30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

ดานผลติภณัฑ (Product)

มากที่สุด

ดานราคา (Price)

มากที่สุด

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)

มากที่สุด

ดานการสงเสริมการขาย (Promotion)

มากที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

นอยที่สุด

12345

20 ป หรอืต่ํากวา
21-30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

 
จากแผนภาพ 20 แสดงความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ี

ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามปจจยัสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) จําแนกตามอายุ พบวา 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเหน็ตอสินคาของ
ท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 
รองลงมา ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 ดานการสงเสริมการตลาด 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 และ ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.30 



 

 

 
135 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 21 – 30 ป ความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 รองลงมา 
ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.33 และ ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.41 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 31 – 40 ป ความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 รองลงมา 
ไดแก ดานราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 
และดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากบั 3.51 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 41 – 50 ป ความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 รองลงมา 
ไดแก ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 และ
ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.56 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 51 – 60 ป ความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน ในดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 รองลงมา 
ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.27 และดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 และมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.39 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุมากกวา 60 ป ความคิดเห็นตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน ในดานการสงเสริมสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 
รองลงมา ไดแก ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 การตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.34 และดานชองทางการจดัจําหนาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 และมีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.36 

 

องคประกอบสวนของพฤตกิรรม 
จากการศึกษา พบวา สินคาของท่ีระลึกท่ีนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 20 ป 

หรือตํ่ากวา อายุ 21 – 30 ป และอายุ 31 – 40 ป นยิมซ้ือมากท่ีสุดเปนอันดับแรก คือ เส้ือผาสําเร็จรูป 
(รอยละ 63.6, 58.38, 54.5) ในขณะท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 41 – 50 ป จะนิยมซ้ือไม
แกะสลัก เปนอันดับแรก (รอยละ 64.7) นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีอายุ 51 – 60 ป นิยมซ้ือไม
แกะสลัก และเส้ือผาสําเร็จรูป เปนอันดับแรก (รอยละ 38.5) นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ
มากกวา 60 ป นิยมซ้ือเส้ือผาสําเร็จรูป เส้ือยืดคอกลม และอัญมณ/ีเคร่ืองประดับ เปนอันดับแรก 
(รอยละ 33.3) 
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นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 41 – 50 ป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย
มากท่ีสุด เทากับ 6,117.65 บาท รองลงมา ไดแก อายุ 31 – 40 ป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของ
ท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 2,906.55 บาท อายุมากกวา 60 ป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ี
ระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,694.17 บาท อาย ุ21 – 30 ป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดย
เฉล่ีย เทากับ 1,513.65 บาท อายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดย
เฉล่ีย เทากับ 1,124.85 บาท และอายุ 51 – 60 ป มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย 
เทากับ 900.00 บาท ตามลําดับ 

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศทุกกลุมอายุสวนใหญตางต้ังใจวาจะกลับมาซ้ือของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหมอีกอยางแนนอน หากในอนาคต
ไดเดนิทางมาเยือนจังหวดัเชียงใหมอีกคร้ัง และยินดีท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหมาซ้ือของท่ีระลึกบนถนน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แตหากสินคาของท่ีระลึกบนถนนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ นักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา อายุ 21 – 30 ป และอายุมากกวา 60 ป สวนใหญจะไมซ้ือ
อยางแนนอน และผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป อายุ 41 – 50 ป และอายุ 51 – 60 ป สวน
ใหญจะไมแนใจวาจะซ้ือหรือไม  

 
ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคตขิองนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ระหวาง
เพศชายและเพศหญิง ท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม ในองคประกอบสวนของความรูสึก โดยพจิารณาตามปจจัย
สวนประสมทางการตลาด  
จากการศึกษา พบวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอ

สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตามปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดโดยรวม และโดยจําแนกตามรายดาน อันไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจดัจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกนั  

โดยทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยจําแนกตามรายขอ พบวา นกัทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ในหวัขอราคาสินคาเม่ือเทียบกบัใน
แหลงอ่ืน (ดานราคา) และในหัวขอการจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู  งายตอการเลือกซ้ือ (ดาน
ชองทางการจดัจําหนาย) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม จะนําแนวคิดเร่ืององคประกอบของ
ทัศนคติ แนวคิดสวนประสมทางการตลาด และผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของมาประกอบการอภิปรายผล 
ดังนี ้

1. องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ (Cognitive Component) ไดแก ความคิด 
ความเช่ือ ความเขาใจตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  

จากการศึกษา พบวานกัทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญไมเคยรูจกัถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มากอน (รอยละ 63.0)  และแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักถนน
คนเดิน 3 อันดับแรก ไดแก ครอบครัว/เพือ่นชาวตางชาติ  (รอยละ 33.0) หนังสือนาํเท่ียว (รอยละ 
31.7) และเพื่อนชาวไทย (รอยละ 30.3) ตามลําดับ  

สอดคลองกับการศึกษาของคมสัน สุริยะ และคณะ (2550) ท่ีศึกษารสนิยมของตลาด
นักทองเท่ียวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารวาควรซ้ือสินคา
อะไรและท่ีไหนจากหนังสือนําเท่ียวมากท่ีสุด (รอยละ 37.5) รองลงมา ไดแก ไกด (รอยละ 32.4) 
และเพื่อนชาวตางชาติ (รอยละ 26.0)  

สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาพร ไชยรัตน (2547) พบวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศ
ทราบขอมูลการประชาสัมพันธเกี่ยวกับกับสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ตจากหนังสือนําเท่ียว
มากท่ีสุด (รอยละ 38.44) รองลงมา คือ คําบอกเลาของเพ่ือน/ญาติ/คนรูจัก (รอยละ 28.22) 
อินเตอรเน็ต/เว็บไซต (รอยละ 26.89)  

สอดคลองกับการศึกษาของ เมษยา สดสี (2549) พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศทราบ

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาหัตถกรรมในตลาดนดัจตุจกัรจากเพื่อน มากท่ีสุด ( X = 3.52) รองลงมา คือ 

หนังสือพิมพ/นิตยสาร/วารสารทองเท่ียว ( X = 3.16)  
 

 จากการศึกษายังพบวา สินคาท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเขาใจวาเปนสินคาข้ึนช่ือของ
จังหวดัเชียงใหม 5 อันดับแรก โดยอันดับหน่ึง คือ ไมแกะสลัก และผาไหม (รอยละ 68.3 เทากัน) 
รองลงมา ไดแก ผาฝาย (รอยละ 62.0) อัญมณี (รอยละ 53.7)  เคร่ืองเงิน (รอยละ 47.0) และ
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร (รอยละ 46.0) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของคมสัน สุริยะ และ
คณะ (2550) ท่ีศึกษารสนิยมของตลาดนักทองเท่ียวตางชาติในจังหวดัเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียว
สวนใหญถึงรอยละ 71.2 เขาใจวาผาไหมเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม  รองลงมา ไดแก ไม
แกะสลัก (รอยละ 59.9) เคร่ืองเงิน (รอยละ 45.8) เซรามิก (รอยละ 21.9) และผาฝาย (รอยละ 17.4)  
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2. องคประกอบสวนของความรูสึก (Affective Component) เปนสวนท่ีสะทอนถึง
อารมณ และความรูสึก ในลักษณะของความชอบ ไมชอบ ดี หรือ ไมดี  

จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.43
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ
ตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีทัศนคติโดยรวม อยูใน

ระดับดี ( X = 3.49) แตขัดแยงกับการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคติ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต พบวา นักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีทัศนคติโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26)  
เม่ือพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละดาน ซ่ึงไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศมีความคิดเห็นตอปจจัยดานผลิตภัณฑสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 สวนดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.36, 3.35 และ 3.35 
ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับการศกึษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) พบวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศสวนใหญมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต ดานราคา และดาน

ชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับปานกลาง ( X = 3,33 และ 3.07) แตขัดแยงในดานผลิตภัณฑ ท่ี

พบวานักทองเท่ียวมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( X = 3.38) และไมไดศึกษาในประเด็นดาน
การสงเสริมการตลาด 

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ตามหัวขอยอยของปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา  

- หัวขอคุณภาพของสินคา (ประณีต → หยาบ)  คาเฉล่ียเทากับ 3.84 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอความประณีต (ประณีต → หยาบ)  
อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 และเม่ือเทียบกับผลการศึกษาของเมษยา สดสี 
(2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร พบวา 

หัวขอความประณีตของรูปแบบและลวดลายของสินคา (ประณีต → ไมประณีต)  อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.83 
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- หัวขอความหลากหลายของประเภทสินคา  (หลากหลาย → ไมหลากหลาย)  คาเฉล่ีย
เทากับ 4.10 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร พบวา หัวขอความหลากหลายของสินคา  

(หลากหลาย → ไมหลากหลาย)  อยูในระดับไมดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.56 
 

- หัวขอความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท  (หลากหลาย → ไมหลากหลาย)
คาเฉล่ียเทากับ 3.70 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอความหลากหลายของรูปแบบและ

ลวดลาย  (หลากหลาย → ไมหลากหลาย) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 
 
- หัวขอการออกแบบโดดเดนและทันสมัย  (ทันสมัย → ลาสมัย) คาเฉล่ียเทากับ 3.64 

เม่ือเทียบกับการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอความทันสมัยของรูปแบบและ

ลวดลาย  (ทันสมัย → ลาสมัย) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 และเม่ือเทียบกับผล
การศึกษาของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคา

หัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร พบวา หัวขอความทันสมัยของรูปแบบและลวดลาย (ทันสมัย → ไม
ทันสมัย)   อยูในระดับไมดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.55 

 
- หัวขอการออกแบบแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย (ชัดเจน → ไมชัดเจน) คาเฉล่ีย

เทากับ 3.66 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอการแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย 

(ชัดเจน → ไมชัดเจน) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 และเม่ือเทียบกับผลการศึกษา
ของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาด

นัดจตุจักร พบวา หัวขอการแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย (ชัดเจน → ไมชัดเจน) อยูในระดับดีมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.24 
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- หัวขอความสวยงามของสีสันและลวดลาย (สวยงาม → ไมสวยงาม) คาเฉล่ียเทากับ 4.22 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอความสวยงามของสีสันและลวดลาย 

(สวยงาม → ไมสวยงาม) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 และเม่ือเทียบกับผลการศึกษาของ
เมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัด

จตุจักร พบวา หัวขอความสวยงามของสีสันและลวดลาย (สวยงาม → ไมสวยงาม) อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.87 

 

- หัวขอประเภทสินคา  (หัตถกรรม → อุตสาหกรรม) คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  ดานผลิตภัณฑ พบวา หัวขอประเภทสินคา  

(หัตถกรรม → อุตสาหกรรม) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 
 
- หัวขอวัสดุท่ีใชผลิตสินคา (ธรรมชาติ → สังเคราะห) คาเฉล่ียเทากับ 3.63 

เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอวัสดุท่ีใชผลิตสินคา (ธรรมชาติ → 
สังเคราะห) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 
 

- หัวขอประโยชนใชสอย  (มีประโยชน → ไมมีประโยชน) คาเฉล่ียเทากับ 3.21 
สอดคลองกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียว

ชาวตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจงัหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอประโยชนใชสอย  (มีประโยชน 

→ ไมมีประโยชน) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 และเม่ือเทียบกับผลการศึกษา
ของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาด

นัดจตุจักร พบวา หัวขอประโยชนใชสอย  (มาก → นอย)  อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 
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เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม ตามหัวขอยอยของปจจัยดานราคา พบวา  

- หัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกบัแหลงอ่ืน  (ถูกกวา → แพงกวา) คาเฉล่ียเทากับ 3.58 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน  (ถูก

กวา → แพงกวา) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 และเม่ือเทียบกับผลการศึกษาของ
เมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัด

จตุจักร พบวา หัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกับท่ีอ่ืน  (ถูกกวา → แพงกวา)  อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.77 

 
- หัวขอความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (เหมาะสม → ไมเหมาะสม) คาเฉล่ียเทากับ 3.76 

เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอความเหมาะสมของราคากับ

คุณภาพ (เหมาะสม → ไมเหมาะสม)  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 และเม่ือเทียบ
กับผลการศึกษาของเมษยา สดสี (2546) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีตอสินคา

หัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร พบวา หัวขอความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ (เหมาะสม → ไม
เหมาะสม) อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 

 

- หัวขอการแสดงปายบอกราคา (ชัดเจน → ไมชัดเจน) คาเฉล่ียเทากับ 2.80 
เม่ือเทียบกับผลการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) ท่ีศึกษาทัศนคตินักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศมีตอสินคาของท่ีระลึกในจังหวัดภูเก็ต  พบวา หัวขอการมีปายบอกราคา (ชัดเจน → ไม
ชัดเจน)  อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.21 

 
จากการศึกษาในคร้ังน้ียังพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน โดยพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวม และแยกตามรายดาน ท่ีไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุภาพร ไชย
รัตน (2547) พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาท่ีระลึกใน
จังหวดัภเูก็ตโดยรวม และแยกตามรายดาน ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับการศึกษาของเมษยา 
สดสี (2546) พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาหัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร 
โดยรวม และแยกตามรายดาน ไมแตกตางกัน  



 

 

 
142 

จากการศึกษาความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จําแนก
ตามรายขอ พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก
ในหัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอ่ืน (ดานราคา) และหัวขอการจัดเรียงสินคาสวยงามเปน
หมวดหมู  งายตอการเลือกซ้ือ (ดานชองทางการจัดจําหนาย) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของสุภาพร ไชยรัตน (2547) พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ
ท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาท่ีระลึกในจังหวดัภูเก็ต ในรายขอไมแตกตางกัน และ
การศึกษาของเมษยา สดสี (2546) พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอสินคา
หัตถกรรมในตลาดนัดจตุจักร ในรายขอไมแตกตางกัน 

 
3. องคประกอบสวนของพฤตกิรรม (Behavior Component) เปนแนวโนมการกระทํา

อยางใดอยางหน่ึงของผูบริโภคท่ีเกิดจากทัศนคติท่ีมีตอส่ิงน้ัน จากการศึกษา พบวา  สินคาท่ี
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศนิยมซ้ือเปนอันดับแรก คือ เส้ือผาสําเร็จรูป (รอยละ 56.7) ซ่ึง
สอดคลอง และ/หรือขัดแยงกับงานวจัิยอ่ืนๆ ดังน้ี 

สอดคลองกับการศึกษาของคมสัน สุริยะ และคณะ (2550) ท่ีศึกษารสนิยมของตลาด
นักทองเท่ียวตางชาติในจังหวัดเชียงใหม พบวาสินคาท่ีมีสวนแบงการตลาดมากท่ีสุด เม่ือวัดดวย
มูลคาสินคา คือ เส้ือผาสําเร็จรูป (รอยละ 15.31)  

สอดคลองกับการศึกษาของ ระพีพรรณ ทองหอ และคณะ (2546) ท่ีศึกษาขอมูลจาก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 10 ประเทศ ไดแก ชาวญ่ีปุน ชาวมาเลเซีย ชาวไตหวัน ชาวจีน ชาว
สิงคโปร ชาวฮองกง ชาวอังกฤษ ชาวอเมริกัน ชาวเกาหลี และชาวเยอรมัน โดยเก็บขอมูลใน 6 
จังหวดั ไดแก กรุงเทพมหานคร ชลบุรี(พัทยา) ภูเก็ต เชียงใหม สงขลา(หาดใหญ) และสุราษฎรธานี
(เกาะสมุย) พบวานักทองเท่ียวจากทุกประเทศสวนใหญจะนิยมซ้ือสินคาและของท่ีระลึกประเภท
เส้ือผามากท่ีสุด รองลงมา คือ สินคาประเภทหัตถกรรม และเคร่ืองหนัง ตามลําดับ ยกเวน
นักทองเท่ียวชาวเกาหลี ท่ีนิยมซ้ือสินคาประเภทหัตถกรรมมากท่ีสุด รองลงมา คือ สินคาบริโภค 
และกระเปา ตามลําดับ 

ขัดแยงกับการศึกษาของ สุภาพร ไชยรัตน (2547) พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวน
ใหญซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทผาไหม และผลิตภณัฑจากผาไหม มากท่ีสุด รองลงมา คือ สินคา
ประเภทผลิตภณัฑจากไม  และผาฝายและผลิตภัณฑจากผาฝาย 
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 หากจําแนกตามระดับอายุ พบวา สินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอาย ุ
20 ป หรือตํ่ากวา อายุ 21 – 30 ป และอายุ 31 – 40 ป นิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผาสําเร็จรูป  สวน
สินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอาย ุ 41 – 50 ป นิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ ไม
แกะสลัก สินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ 51 – 60 ป นิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ 
ไมแกะสลัก และเส้ือผาสําเร็จรูป สินคาของท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุมากกวา 
60 ป นิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือผาสําเร็จรูป เส้ือยืดคอกลม และอัญมณี/เคร่ืองประดับ ซ่ึงสอดคลอง
กับการสํารวจของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2540, อางถึงใน จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ และคณะ 
(2542)) พบวา นักทองเท่ียวนิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผามากท่ีสุด (รอยละ 27.00) แตขัดแยงกับ
การศึกษาของ คมสัน สุริยะ (2550) ท่ีศึกษารสนิยมของตลาดนักทองเท่ียวตางชาติในจังหวัด
เชียงใหม พบวา สินคาท่ีนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ 1 – 20 ป นิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ เคร่ืองประดับจุกจิก 
และนักทองเท่ียวท่ีมีชวงอายอ่ืุน จะนิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูปมากท่ีสุด  
 

นอกจากนั้นยงัพบวา มูลคาในการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจําแนกตาม
กลุมประเทศน้ัน นักทองเท่ียวจากกลุมประเทศอเมริกา มีจํานวนเงินท่ีใชจายในการซ้ือของท่ีระลึก
โดยเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 2,496.20 บาท รองลงมา คือ กลุมประเทศเอเชีย มีจํานวนเงินท่ีใชจายใน
การซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,965.40 บาท และกลุมประเทศยโุรป มีจํานวนเงินท่ีใชจายใน
การซ้ือของท่ีระลึกโดยเฉล่ีย เทากับ 1,441.70 บาท ซ่ึงขัดแยงกับผลการศึกษาของคมสัน สุริยะ และ
คณะ (2550) ท่ีศึกษารสนิยมของตลาดนักทองเท่ียวตางชาติในจังหวดัเชียงใหม พบวานักทองเท่ียว
จากทวีปยุโรปมีคาใชจายในการซ้ือสินคามากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 7,989.08 บาท และ
รองลงมา คือ นักทองเท่ียวจากทวีปอเมริกา โดยมีคาเฉล่ียของคาใชจายในการซ้ือสินคาเทากับ 
4,528.83 บาท และนักทองเท่ียวจากทวปีเอเชีย โดยมีคาเฉล่ียของคาใชจายในการซ้ือสินคาเทากับ 
3,818.61 บาท  

เม่ือพิจารณาคาใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก โดยจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายมี
คาใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกสูงกวาเพศหญิง และนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป มีคาใชจายเฉล่ียในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับการ
สํารวจของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2540, อางถึงใน จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ และคณะ 
(2542)) พบวา นักทองเท่ียวเพศชายมีการใชจายสูงกวาเพศหญิง และกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ
ระหวาง 35 – 44 ป มีการใชจายมากท่ีสุด   

 
 



 

 

 
144 

ในหัวขอพฤติกรรมการกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม หากในอนาคตไดเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก  พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญจะกลับมาแนนอน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจิราวรรณ 
ฉายสุวรรณ และคณะ (2542) พบวา นักทองเท่ียวท่ีมีโอกาสไดซ้ือเคร่ืองประดับอัญมณีไทย มี
แนวโนมท่ีจะกลับมาซ้ืออีก โดยเทียบกับความต้ังใจในการซ้ือเคร่ืองประดับอัญมณีไทยกอนการเดิน
ทางเขามาในประเทศไทยอยูในระดับไมมีความคิด แตเม่ือมีโอกาสไดซ้ือจึงมีความคิดเห็นวาถามี
โอกาสกลับมาอีกอาจจะซ้ือก็ได และในการศึกษาหวัขอพฤติกรรมการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของ
ท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศสวนใหญ ยนิดีจะแนะนํา ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของจิราวรรณ ฉายสุวรรณ และคณะ 
(2542) พบวา นักทองเท่ียวท่ีซ้ือเคร่ืองประดับอัญมณีไทยโดยรวมเฉล่ียมีความต้ังใจในการแนะนํา
บุคคลอ่ืนในระดับอาจจะแนะนํา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากในการศึกษาดังกลาว พบวา ปญหาในการซ้ือ
เคร่ืองประดับอัญมณีไทยท่ีพบ 3 อันดับแรก ไดแก สินคาท่ีซ้ือเปนของปลอม ราคาแพง และราคา
ไมมาตรฐาน     
 

ขอคนพบ 
องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ  
1. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ ไมเคยรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม มากอน  
2. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญยังคงเขาใจผิดเร่ืองสินคาท่ีข้ึนช่ือของจังหวดั

เชียงใหม เน่ืองจากสวนใหญ คิดเปนรอยละ 68.3 เขาใจวาผาไหมเปนสินคาของจังหวัดเชียงใหม ซ่ึง
ท่ีจริงแลวสินคาท่ีข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม  คือ   ผาฝาย  ไมแกะสลัก และ เคร่ืองเงินมากกวา  
(คมสัน สุริยะ และคณะ, 2550) แตท้ังน้ีจากผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความ
เขาใจวาผาฝายเปนสินคาข้ึนช่ือจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 62.0 ซ่ึงหากเทียบกับการศึกษาของ
คมสัน สุริยะ และคณะ (2550) พบวา นักทองเท่ียวมีความเขาใจวาผาฝายเปนสินคาท่ีข้ึนช่ือของ
จังหวดัเชียงใหม  เพียงรอยละ 17.4 ซ่ึงถือไดวาความเขาใจเก่ียวกับสินคาท่ีข้ึนช่ือของจังหวัด
เชียงใหมของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีแนวโนมท่ีเขาใจมากข้ึน 
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องคประกอบสวนของความรูสึก 
1. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนน

ราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.42 และหากพิจารณารายดาน
ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอสินคา

ของท่ีระลึกในปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด ( X  = 3.65) และหากพิจารณาในรายหัวขอ พบวา หัว

ขอความสวยงามของสีสันและลวดลาย มีคาเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุด ( X  = 4.22 ) สวนหัวขอ

การสามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก ไมแออัด มีคาเฉล่ียของความคิดเห็นตํ่าท่ีสุด ( X  = 2.27) 
นอกจากน้ันยังมีนักทองเท่ียวจํานวนรอยละ  19.23   (จากจํานวนผูใหขอคิดเห็น/เสนอแนะท้ังส้ิน 
130  คน)  ไดใหขอคิดเห็นวาความแออัดคอนขางเปนปญหาท่ีทําใหไมสามารถเลือกซ้ือของได
สะดวกเทาท่ีควร 

2. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศแตกตางกัน มีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในหัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกับ
ในแหลงอ่ืน (ดานราคา) และ ในหัวขอการจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู  งายตอการเลือกซ้ือ 
(ดานชองทางการจัดจําหนาย) ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
องคประกอบสวนของพฤตกิรรม 
1. นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญ  ท้ังโดยรวม และจําแนกตามกลุมประเทศ เพศ 

และอายุ จะนิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูปมากท่ีสุด ยกเวนในกลุมท่ีมีอายุ 41 – 50 ป จะนิยม
ซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทไมแกะสลักมากท่ีสุด และเปนกลุมท่ีมีคาใชจายในการซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 6,117.65 บาท 

2. หากมีการจาํหนายสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม บนเวบ็ไซต พบวา พฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ โดยรวม และจาํแนกตามกลุมประเทศ เพศ และอายุ สวนใหญจะไมแนใจ และไมซ้ือ
อยางแนนอน ยกเวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจากกลุมประเทศเอเชียท่ีสวนใหญตอบวาจะซ้ือ
อยางแนนอน ในจํานวนท่ีเทากับตอบวาไมแนใจ 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับผูขายสินคาของท่ีระลึก 

ดานผลิตภัณฑ 
ถึงแมวาจากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก

ในปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 แตท้ังน้ีผูขายสินคาควรผลิตสินคาท่ีมี
ความหลากหลายมากข้ึน โดยยังตองคงความมีมาตรฐานดานคุณภาพของสินคา และสรางสรรค
รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของจังหวดัเชียงใหม รวมท้ังใชวัสดุจากธรรมชาติท่ีมีในทองถ่ิน เพ่ือจะได
แสดงความเปนเอกลักษณของไทย และจากการศึกษายังพบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความ
คิดเห็นในหัวขอประโยชนใชสอย และหัวขอความสวยงามของบรรจุภัณฑ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.21 และ 3.07 ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับท่ีนาจะสามารถพัฒนาใหดีข้ึนได ดังน้ันควรเนนในเร่ือง
ของประโยชนใชสอยท่ีหลากหลาย และความสวยงามของบรรจุภัณฑดวย ซ่ึงในเร่ืองของบรรจุภัณฑ
อาจมีการออกแบบบรรจุภณัฑเฉพาะสําหรับแตละประเภทสินคา เชน สินคาเคร่ืองปนดินเผา ควรมี
การออกแบบบรรจุภัณฑท่ีสามารถปองกันการกระแทกไดดี และควรอยูในรูปแบบท่ีนักทองเท่ียว
สามารถบรรจุใสในกระเปาสัมภาระไดงายและไมเกิดความเสียหายแกสินคา 

 

ดานราคา 
จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึกในปจจัย

ดานราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.34 ดังน้ันผูขายสินคาควรมีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมตาม
คุณภาพ และแสดงปายราคาสินคา เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดทราบขอมูลดานราคากอนการตัดสินใจ 
ซ่ึงเม่ือเสดงปายราคาจะทําใหนักทองเท่ียวม่ันใจวาราคาเปนราคาท่ียุติธรรม และราคาสินคาจะไมมี
การเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนผูซ้ือคนไทย หรือนักทองเท่ียวชาวตางประเทศก็ตาม ซ่ึงอาจจูงใจให
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายข้ึน 

 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
1. จากการศึกษาในหัวขอพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช

ดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญจะตอบวาไมแนใจ และไมซ้ือยาง
แนนอน ซ่ึงเหตุผลหลัก คือ เน่ืองจากสินคาท่ีจําหนายบนเว็บไซตจะไมสามารถเห็นรูปราง ลักษณะ 
รายละเอียด และขนาดท่ีแทจริงของสินคาได จึงตองการมาเลือกซ้ือสินคาดวยตัวเอง และประเด็นท่ี
ทําใหนักทองเท่ียวกังวล และไมแนใจ คือ ราคาสินคาอาจแตกตางจากสินคาบนถนนคนเดิน และไม
สามารถตอรองราคาได รวมไปถึงความไมม่ันใจในระบบการขายสินคาบนเว็บไซต  และความ
นาเช่ือถือ ดังน้ันผูขายสินคาควรมีกลยุทธท่ีจะสรางความม่ันใจแกผูซ้ือสินคา ดังน้ี 
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• ใหขอมูล/รายละเอียดของสินคาอยางครบถวนใหมากท่ีสุด พรอมท้ังมีรูปภาพ
ประกอบท่ีถายจากสินคาจริงจากหลากหลายมุมมอง โดยอาจจะวางสินคาเทียบกับวตัถุอยางใดอยาง
หน่ึงท่ีมีขนาดมาตรฐาน เชน  ไมบรรทัด หรือถาหากเปนสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป อาจ
ถายภาพจากการสวมใสจริง เปนตน เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียว 

• ควรใหรายละเอียด email และท่ีอยูเว็บไซต บนบรรจุภณัฑ เพ่ือใหผูซ้ือท่ีมีความ
พึงพอใจสามารถติดตอเพ่ือส่ังซ้ือ หรือเขาชมเว็บไซตเพ่ือซ้ือสินคาอ่ืนเพ่ิมเติมได 

• ควรใหรายละเอียดเก่ียวกับการบรรจุหีบหอ และการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
เชน รูปแบบของบรรจุภัณฑ ระบบการปองกันการกระแทกเพ่ือปองกันการเสียหายของสินคา 
ลักษณะ/ข้ันตอนการบรรจุหีบหอ ชองทางการจัดสงสินคา โดยเฉพาะในกรณีของสินคาประเภทที่
แตกหักไดงาย เพ่ือท่ีแสดงใหเห็นถึงความใสใจในการใหบริการ และความประณีตในดานการ
บรรจุหีบหอ และอาจมีการรับประกันการสงคืนสินคาหากเกิดความชํารุด แตกหกั หรือเสียหาย
ระหวางการขนสงอันเน่ืองมาจากความผิดพลาดในการบรรจุหีบหอ เพ่ือสรางความม่ันใจใหแก
นักทองเท่ียว ซ่ึงอาจชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในกลุมท่ีตอบวาไมแนใจ เกิดความ
ม่ันใจและเปล่ียนใจมาซ้ือสินคาทางเว็บไซตเพ่ิมข้ึนได 

• จากการศึกษาพบวานักทองเท่ียวจากกลุมประเทศเอเชีย ตอบวาซ้ืออยางแนนอน 
และไมแนใจ ในจํานวนท่ีเทากัน ดังน้ันอาจทําเว็บไซตท่ีมีใหเลือกภาษามากกวา 1 ภาษา เพ่ือเพ่ิม
กลุมลูกคาในกลุมประเทศเอเชียมากข้ึน  

2. นักทองเท่ียวสวนใหญมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยมีความจําเปน 
แตท้ังน้ีผูขายสินคาควรเตรียมขอมูลดานการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศในชองทางตางๆ 
เพ่ือเสนอเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือของนักทองเท่ียว โดยเฉพาะในกลุมผูขายสินคาท่ีสินคา
มีขนาดคอนขางใหญ และแตกหักงาย เน่ืองจากนักทองเท่ียวอาจจะไมสะดวกในการนําสินคา
กลับไปเอง หรือนักทองเท่ียวอาจมีความจําเปนตองเดินทางไปท่ีอ่ืนกอนจะเดินทางกลับประเทศของ
ตนเอง และไมสะดวกในการนําสินคาไปกบัตนเองดวย ดังน้ันหากผูขายสินคาสามารถเสนอใหบริการ
จัดสงสินคาระหวางประเทศได ก็จะชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวตัดสินใจซ้ือสินคาเพ่ิมข้ึนได 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ผูขายสินคาควรมีพัฒนาทักษะทางการส่ือสารภาษาตางประเทศใหมากข้ึน เพ่ือจะได

ส่ือสารกับผูซ้ือท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไดสะดวกข้ึน สามารถเขาใจกันท้ัง 2 ฝาย และ
เปนการชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวซ้ือสินคาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันอาจจะใชกลยุทธการสงเสริมการ
ขายชวย เชน เสนอลดราคาเปนพิเศษหากซ้ือสินคาช้ินท่ี 2  หรือใหความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐหากมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยการลดราคาสินคาเปนพิเศษในทุกๆ ไตรมาส หรือ
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ 



 

 

 
148 

 ขอเสนอแนะสําหรับเทศบาลนครเชียงใหม และหนวยงานที่เก่ียวของ  
จากการศึกษาพบวานักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ี

ระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในระดับมาก ดังน้ันควรรักษา
มาตรฐานของสินคาของท่ีระลึก ของจังหวัดเชียงใหม รวมท้ังพัฒนาใหดีข้ึน เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองความตองการนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไดมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

ดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษา พบวา มีนักทองเท่ียวจํานวนหน่ึงท่ีใหขอคิดเห็นวาสินคาทองถ่ิน หรือสินคา

พ้ืนเมืองท่ีเปนเอกลักษณของจังหวดัเชียงใหม คอนขางมีนอย จึงควรสงเสริมใหผูขายสินคา ผลิตสินคา
ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน และสรางสรรครูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม รวมท้ัง
สงเสริมใหมีการใชวัสดุจากธรรมชาติท่ีมีในทองถ่ิน เพ่ือจะไดแสดงความเปนเอกลักษณของไทย 
อีกท้ังยังเปนการชวยลดตนทุนของวัตถุดิบ อีกท้ังชวยใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีงานทํา มีรายได 
และชวยใหภาวะเศรษฐกิจในทองถ่ินดีข้ึน  

 
ดานราคา 
จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก ดาน

ราคา ในหัวขอการแสดงปายราคา หัวขอความแตกตางกันของราคาสินคาท่ีเหมือนกันของผูขายแต
ละราย และหัวขอการตอรองราคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.80, 3.20 และ 3.34 ดังน้ันหากมีการ
กําหนดราคามาตรฐานของสินคาแตละประเภท รวมท้ังประชาสัมพันธ และขอความรวมมือให
ผูขายสินคาติดปายแสดงราคาสินคา จะชวยใหนักทองเท่ียวมีความม่ันใจวาไดซ้ือสินคาในราคาท่ี
ยุติธรรมเทากับราคาสําหรับคนไทยมากข้ึน และเม่ือนักทองเท่ียวม่ันใจในเร่ืองราคาสินคาท่ียุติธรรม 
ก็จะชวยกระตุนใหนักทองเท่ียวตัดสินใจซ้ือสินคาไดมากข้ึน 

 
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ในหัวขอบรรยากาศของ

ความเปนไทย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 ดังน้ันหากมีการจัดเวทีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
โดยเปดโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาตางๆ ในจังหวดัเชียงใหม หรือจังหวัด
ใกลเคียง มารวมแสดง นาจะชวยสรางบรรยากาศของความเปนไทยท่ีดี เปนการเผยแพรวัฒนธรรม
ของไทย และวัฒนธรรมพ้ืนบานลานนาใหเปนท่ีรูจักแกชาวตางประเทศดวยทางหน่ึง 
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นอกจากนั้นปญหาท่ีนักทองเท่ียวพบมาก คือ ไมมีถังขยะ และไมมีหองนํ้าสาธารณะ ดังน้ัน
ทางเทศบาลนครเชียงใหมควรพิจารณาจัดหาถังขยะเพื่อวางกระจายตามจุดตางๆ อยางเพียงพอ เพ่ือ
จะไดชวยลดขยะบนพื้นถนน และทําใหถนนคนเดินมีความสะอาด นาเดินมากยิ่งข้ึน รวมท้ังอาจจัด
รถบริหารหองนํ้าสาธารณะเคล่ือนท่ีไวใหบริการแกนักทองเท่ียวดวย 

จากผลการศึกษาในหัวขอการสามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก พบวา นักทองเท่ียวสวน
ใหญมีความคิดเห็นวามีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของไดไมคอยสะดวก ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 2.27
โดยเฉพาะนักทองเท่ียวในกลุมประเทศอเมริกา มีความคิดเห็นท่ีคาเฉล่ียเทากับ 1.92 ประกอบกบั
จากการสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศมีความเห็นวาผูมาเดินถนนคนเดินมีจํานวนมาก ทําใหแออัด  และไม
สามารถเลือกซ้ือสินคาไดสะดวกเทาท่ีควร ดังน้ันทางเทศบาลนครเชียงใหม อาจจะพิจารณาขยาย
พ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมถนนคนเดิน หรืออาจจะกําหนดชวงเวลาท่ีใหมีการจดักิจกรรมใหนานข้ึน 
เชน ใหผูขายสินคาสามารถเร่ิมจัดจัดวางสินคาจําหนายไดเร็วข้ึนโดยอาจเร่ิมต้ังแตในชวงสาย หรือ
ชวงเท่ียง และอาจจะขยายเวลาการจําหนายออกไปจนถึงเวลา 24.00 น. เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดมี
ทางเลือกในการท่ีจะมาเดินเลือกซ้ือสินคาตามแตละชวงเวลาท่ีสะดวกเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงอาจชวยให
เกิดการกระจายจํานวนผูมาเดิน ไมใหเกิดความแออัดในชวงคํ่าได 

 

ดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราช

ดําเนิน อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม มากอน (รอยละ 73.3) และจะไดรับขอมูลการจัดกิจกรรมถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จากครอบครัว/เพ่ือนชาวตางชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือเพ่ือนชาวไทย ซ่ึง
เปนส่ือบุคคล ทําใหการรับทราบขอมูลไมกวางขวางเทาท่ีควร และพบวา นักทองเท่ียวมีความ
คิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก ในหัวขอการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ  หัวขอการสงเสริม
การขาย (เชน การลดราคา แถมสินคา แจกสินคาตัวอยาง) และหัวขอความสามารถในการส่ือสาร
ภาษาตางประเทศของผูขายสินคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83, 2.86 และ 3.32 ตามลําดับ ดังน้ัน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และ/หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ เก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน โดยใชส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ รวมท้ังส่ือ
อิเล็กทรอนิกสใหท่ัวถึงมากข้ึน ดังน้ี 

1. มีการประชาสัมพันธ โดยอาจจะจัดทําปายประชาสัมพันธท่ีเปนภาษาตางประเทศไว
บริเวณทางเทา ในจุดท่ีมีนักทองเท่ียวชาวตางประเทศพักอาศัย หรือประชาสัมพันธในบริเวณ
สนามบินท่ีเปนสนามบินนานาชาติ เชน สนามบินในกรุงเทพ สนามบินจังหวัดภูเก็ต และโดยเฉพาะ
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สนามบินจังหวัดเชียงใหม  รวมถึงบริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม ซ่ึงจะมีนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศในกลุมนักทองเท่ียวแบบสะพายเป (Backpacker) คอนขางมาก ซ่ึงนักทองเท่ียวจะมี
ระยะเวลาในการรอเดินทางอยูชวงเวลาหน่ึง ซ่ึงปายประชาสัมพันธอาจเปนส่ือทางหน่ึงท่ีชวยให
นักทองเท่ียวไดรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนินมากข้ึน ท้ังน้ีปายประชาสัมพันธควรมีรูปภาพ และ
สีสันท่ีสะดุดตา โดดเดน และนาสนใจ  

2. จากการศึกษาพบวานักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญเดินทางมาเท่ียวจังหวัด
เชียงใหมเปนคร้ังแรก ซ่ึงนักทองเท่ียวอาจจะไมทราบขอมูลของจังหวดัเชียงใหมมากนัก ดังน้ันควร
มีการจัดทําแผนพับ หรือหนังสือท่ีมีขนาดกะทัดรัด เพ่ือแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีจําหนาย
ของท่ีระลึกท่ีเดนๆ ในจังหวัดเชียงใหม พรอมท้ังแนะนําประเภทสินคาท่ีข้ึนช่ือของจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือแจกแกนักทองเท่ียว เน่ืองจากพบวานักทองเท่ียวบางสวนยังมีความเขาใจไมถูกตอง
เก่ียวกับสินคาท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม โดยอาจจะจัดวางไวเปนมุมเฉพาะ ณ สนามบิน
นานาชาติ และ/หรือ สถานีรถไฟ ซ่ึงควรอยูในตําแหนงท่ีสังเกตเห็นไดงาย และสะดุดตา ซ่ึงอาจ
แจกใหกับโรงแรม เกสตเฮาส และท่ีพักตางๆ ในจังหวดัเชียงใหมดวย โดยขอความรวมมือจากแต
ละสถานท่ีเพ่ือจัดวางไว ณ บริเวณจุดประชาสัมพันธ/ติดตอสอบถาม 

3. จัดทําเว็บไซตแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว พรอมท้ังสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึกท่ีเดนๆ 
ในจังหวดัเชียงใหมเปนภาษาอังกฤษ รวมท้ังภาษาอ่ืนๆ ท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางมาประเทศไทย
จํานวนมาก เชน ภาษาญ่ีปุน เปนตน ซ่ึงจากขอมูลการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2549) พบวา 
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมมากท่ีสุด คือ นักทองเท่ียวจาประเทศสหรัฐอเมริกา 
รองลงมา คือ นักทองเท่ียวจากประเทศญ่ีปุน และนักทองเท่ียวจากสหราชอาณาจักร ตามลําดับ 

4. จัดอาสาสมัครท่ีเปนนักศึกษาชาวไทย และ/หรือชาวตางประเทศ โดยอาจจะต้ังโตะ ณ 
จุดท่ีสังเกตไดงาย ประมาณ 4 – 5 จุด ในบริเวณท่ีจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถ
ติดตอสอบถามขอมูลเก่ียวกับสินคาของท่ีระลึก หรือขอคําแนะนําดานอ่ืนๆ ได  

5. จัดโครงการการสงเสริมการขายดวยการนาํเสนอรายการสินคาลดราคาลดราคาประจํา
ไตรมาส หรือลดราคาตามเทศกาล โดยขอความรวมมือจากผูขายสินคาประเภทนั้นๆ เขารวม
โครงการ เพ่ือสรางบรรยากาศ และกระตุนใหนักทองเท่ียวซ้ือสินคามากข้ึน 

6. สําหรับหัวขอการส่ือสารภาษาตางประเทศของผูขายสินคา จากการศึกษา พบวา 
นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นท่ีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 และมีนักทองเท่ียวบางสวนท่ีใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
วาการส่ือสารภาษาตางประเทศของผูขายสินคายังเปนปญหาอยูบาง ดังน้ันหากหนวยงานภาครัฐมี
การจัดอบรมภาษาตางประเทศข้ันพ้ืนฐานใหแกผูขายสินคาท่ีสนใจ และตองการพัฒนาตนเอง โดย
อาจขอความรวมมือจากอาสาสมัครชาวตางประเทศ หรือนักศึกษาชมรมภาษาตางประเทศจาก
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มหาวิทยาลัยตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม หมุนเวียนกนัชวยจัดอบรมใหแกผูขายสินคา ซ่ึงอาจจัด
อบรมในวันเสาร หรือวนัอาทิตยชวงเชา โดยเน้ือหาจะเนนการแนะนําประโยคหรือคําพูดท่ี
จําเปนตองใชบอยๆ ในการขายสินคา หรือแนะนําคําพูดท่ีควรและไมควรใช เปนตน รวมท้ังอาจจะ
จัดพิมพเปนเอกสาร/แผนพับท่ีสรุปประโยคท่ีตองใชบอยๆ เพ่ือแจกใหกับผูขายสินคาทุกราย ก็จะ
ชวยใหผูขายสินคาสามารถส่ือสารกับนักทองเท่ียวไดดียิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 
 จากการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญมาจากกลุมประเทศอเมริกามากท่ีสุด 

และเปนกลุมท่ีมีคาใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกสูงกวากลุมอ่ืน ดังน้ันควรศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาจากกลุมประเทศอเมริกา ตอสินคาของท่ีระลึก ท้ังน้ีเพ่ือจะได
ปรับปรุงและพัฒนาสินคาของท่ีระลึกใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวกลุมน้ีมากข้ึน 

 เน่ืองจากในจังหวัดเชียงใหม มีแหลงจําหนายสินคาของท่ีระลึกจํานวนมาก ควรมี
การศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึกในแหลงจําหนายอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบ เชน ไนทบารซาร 
บานถวาย ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย  และ ถนนคนเดิน อําเภอสันกําแพง เปนตน เพ่ือจะไดวางแผน
กลยุทธในการพัฒนาสินคาท่ีของระลึกท่ีควรจะนําสูตลาดในแตละแหลงจําหนายตอไปในอนาคต 


