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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง และศึกษาการ

ตัดสินใจซื ้อสินค้าของฝากของนักท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที ่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน ท่ีได้จาก

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่าแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 

เพื่อหาค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร  

ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป� มีสถานภาพโสด อาชีพร้บจ้าง/

พนักงงาน/เจ้าหน้าท่ีบริษัท การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ 10,001-15,000 บาท มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ ด้าน

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทอาหาร/หรือผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุประสงค์เพื่อบริโภค ชำระค่าสินค้า/บริการ

ด้วยเงินสด เหตุผลที่เลือกซื ้อในกาดกองต้าเพราะราคาสินค้า เลือกซื ้อจากร้านค้าที ่ตกแต่งดูดีน่าสนใจ เลือก

ท่องเที่ยวในวันเสาร์ ช่วงเวลา 19.00 น. เป�นต้นไป ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการ

ทดสอบสมติฐานพบว่า ป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ส่งเสริมการตลาด ด้านท่ีรองลงมาคือ ราคา 

ช่องทางจัดจำหน่าย และผลิตภัณฑ ์ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้ันตอนการตัดสินใจ

ท่ีสำคัญมากท่ีสุดคือ การรับรู้ความต้องการ รองลงมาคือ พฤติกรรมหลังการซื้อ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ 

และการค้นข้อมูลก่อนซื้อ ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : สินค้าของฝาก พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซ้ือ 
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ABSTRACT 
This study was conducted to assess impacts of tourists’ behavior and Marketing Mix 

on tourists’ buying souvenir products at the Walking Street of Gard Gong Ta, Lampang 
Province and investigate which influential factors affected their buying decisions. 
Constructed questionnaires were distributed to collect data from 400 tourist samples selected 
by Convenience Sampling and the acquired data were subjected to statistical analysis with 
the application of Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation. Later on, 
Regression Analysis was used in testing the Effect between variables.  

The research findings suggested that most samples were females, aged 21-30 years 
old, single and being contractors/workers/company employees, having Bachelors’ Degree 
educational level, earned monthly income 10,001-15000 baht, with their domiciles in the 
northern region. Regarding tourists’ behavior on buying souvenir products at Walking Street 
of Gard Gong Ta, Lampang, it was found that majorities bought foods/foods related products 
for consumption and paid for merchandises/services with cash based on the product prices, 
good store location and nice store decoration to attract customers. Tourists preferred touring 
sites on Saturday, from 7:00 P.M on forward. As for the Marketing Mix affecting tourists’ 
decision-making to buy souvenir products at the tour site, the overall results were at high 
level. The most influential factor on decision making to buy souvenir products, judging from 
the hypothesis testing results was marketing promotion, next the product price, followed by 
the distribution channel, and the product itself. In addition, the findings from learning the 
tourists’ buying decisions suggested high opinions level. The most crucial factor was 
recognizing the need, followed by action after buying, assessing buying decisions and 
seeking information before the purchase, respectively. 

 
Keyword : Souvenir products; Tourists ’behavior; Marketing Mix; Buying decision 
 

บทนำ 

จังหวัดลำปางได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดำเนินการตามโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด ซึ่งจัด

โดยกรมการท่องเท่ียว เพื่อส่งเสริมให้คนเข้าไปท่องเท่ียวใน 12 จังหวัด โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

ได้ส่งเสริมให้ป� 2558 เป�นป� “ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย”และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเชื่อมโยงกับเมืองหลัก 

(เมืองต้องห้าม-พลาด 12 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี ตราด จันทบุรี 

ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช) เป�นนโยบายท่ีดำเนินการ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ี

เมืองท่ีมีศักยภาพ จังหวัดลำปางเป�นจังหวัดท่ีมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,300 ป� ต้ังแต่สมัยหริภุญ

ชัย (พระนางจามเทวี) ราวพุทธศตวรรษท่ี 13 ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป�นเมืองยุคแรกๆและเมืองนครลำปางปรากฏ

อยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง ท้ังจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดารและจากคำท่ีนิยมเรียกกันโดยท่ัวไป

อย่างแพร่หลายได้แก่ตำนานจามเทวี ชินกาลมาลีปกรณ์ ตำนานมูลศาสนา ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเจ้าเจ็ด

ตนพงศาวดารโยนก ลำปางเป�นเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เป�นจังหวัดหนึ่งใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด มีแหล่ง

อารยธรรมล้านนาท่ียังคงวิถีชีวิตเรียบง่าย ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา รวมถึงสถาป�ตยกรรมต่างๆท่ีพบ

ได้จากวัดวาอาราม เครื่องป��นดินเผาที่ทำจากดินขาวในรูปแบบต่างๆภายในตัวเมืองยังใช้รถม้าเป�นพาหนะเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเคยเป�นแหล่งใหญ่ในการฝ�กช้างเพื่อใช้งาน นอกเหนือไปจากธรรมชาติที่สวยงามแล้ว 
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สิ่งเหล่านี้ยังมีเสน่ห์ที่ทำให้นครลำปางเป�นจุดหมายที่นักเดินทางต้องแวะมาท่องเที่ยวเสมอ (การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย. สำนักงานลำปาง, 2561) 

 

รายการข้อมูล

พ้ืนฐาน 

 

หน่วย 
ข้อมูล 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

1. จำนวน

นักท่องเท่ียว 

คน 804,161 859,083 904,653 1,216,149 1,291,730 835,967 

(ม.ค.-ก.ย) 

2. ระยะเวลา

พำนักของ

นักท่องเท่ียว 

วัน 2 2 2 2 2 2 

3. ค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยของ

นักท่องเท่ียว 

บาท/

คน/วัน 

1,721 1,798 1,844 1,931 1,992 อยู่ระหว่าง

การจำแนก

ข้อมูล 

4. รายได้จาก

การท่อง

ท่องเท่ียว 

ล้าน

บาท 

2,505 2,805 2,805 3,774 4,203 2,584 

(ม.ค.-ก.ย.) 

 

ภาพที ่1 แสดงกราฟการข้อมูลพ้ืนฐานของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำปาง 

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง (2563) 

 

นอกจากการมาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวนั้นจะให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆแล้ว สิ่งท่ีมี

แนวโน้มการเติบโตไปพร้อมกับกิจกรรมการท่องเท่ียวคือ ธุรกิจการขายสินค้าท่ีระลึก ซึ่งเป�นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีสำคัญท่ี

นำรายได้เข้าสู่ประเทศ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสรมิให้แต่ละท้องถิ่นมีรายได้และอาชีพจากการผลิตและ

จำหน่ายสินค้าท่ีระลึกในรูปแบบของสินค้าพื้นเมืองจึงทำให้ธุรกิจสินค้าท่ีระลึกได้รับความแพร่หลายมากข้ึน ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการศึกษาป�จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดยสำรวจป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในจังหวัดลำปาง เพื่อนำมาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าท่ี

ระลึกในจังหวัดลำปาง ซึ่งนำมาเป�นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาป�จจัยต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของ

นักท่องเท่ียว และช่วยดึงดูดให้นักท่องเท่ียว เข้ามาเท่ียวจังหวัดลำปางมากย่ิงข้ึน ให้นักท่องเท่ียวสนใจและตัดสินใจ

ซื้อสินค้าง่ายข้ึน 
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การตัดสินใจซ้ือสินค้าของฝากของ

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

ถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

1. การรับรู้ความต้องการ 

2. การค้นข้อมูลก่อนซื้อ 

3. การประเมินทางเลือกก่อนซื้อ 

4. การตัดสินใจซื้อของท่าน 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า 

จังหวัดลำปาง 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที ่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า 

จังหวัดลำปาง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของ 

Kotler (2012) การตลาดของ Kotler (2012) และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะฯ (2552) และประยุกต์ใช้หลักการ 

แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ Schiffman and Kanuk (2007) และ Philip. Kotler 

(2000) โดยได้พัฒนาสู่กรอบแนวคิด ดังนี้ 

  ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สมมุติฐานของการวิจัย  

1. พฤติกรรมกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า 

จังหวัดลำปาง 

2. ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนน

คนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

1. ประเภทสินค้าของฝาก 

2. สถานท่ีซื้อสินค้าท่ีใช้บริการบ่อย 

3. เหตุผลในการเลือกสถานท่ีซื้อ 

4. ช่วงวันท่ีเลือกเข้าไปใช้บริการ 

5. ช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการ 

6. ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

7. วิธีใดการชำระค่าบริการ 

 

ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

2. ด้านราคา 

3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
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วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี ้ ใช้สถิติข้อมูลของนักท่องเที ่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ที่มี

จำนวน 835,967 คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, 2563) แต่เนื่องจากไม่สามารถทราบจำนวนท่ี

แน่นอนของประชากรนักท่องเที ่ยวท่ีตัดสินใจซื ้อสินค้าของฝากในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัด

ลำปาง ดังนั้น จึงคำนวณขนาดตัวอย่างคำนวณตามสูตรซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ W.G. Cochran 

(1963) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) และได้ขนาด

ตัวอย่างท่ีจำนวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมข้อมูลในวิจัยโดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง (Structured questionnaire) ที่แบ่งเป�น 4 ส่วน 

ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลำเนา ส่วนที่ 2 คำถาม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ได้แก่ ประเภทสินค้าที่ซื้อ วัตถุประสงค์ใน

การซื้อ มูลค่า/หรืองบประมาณท่ีซื้อ วิธีการชำระค่าสินค้า/บริการ เหตุผลท่ีซื้อ เหตุผลในการเลือกร้านค้า วันท่ีเลือก

ท่องเที่ยวในกาดกองต้า ช่วงเวลาที่ท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับป�จจัยส่วนประสมการตลาด 4 ด้านท่ีมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ส่วนที่ 4 

คำถามเกี ่ยวกับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ของฝากประเภทของที่ระลึกในแหล่งท่องเที ่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า           

ของจังหวัดลำปาง ซึ ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อนซื้อ การประเมิน

ทางเลือกก่อนซื้อ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลักการซื้อ ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

พัฒนาคุณภาพเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความเท่ียงตรง ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 0.93 และนำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับผู้ปฏิบัติงานพัสดุที่มีลักษณะ

เดียวกับกลุ่มตัวอย่างคนวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach 

ซึ่งคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.97 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาด

กองต้า จังหวัดลำปาง โดย ใช้วิธีการสุ ่มแบบ แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป�นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย

พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดยจะทำการแจกแบบสอบถามเพื่อทำการเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่เคยซื้อ

สินค้าของแหล่งท่องเที ่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง ลำปาง และที่ตัดสินใจซื ้อสินค้าของฝากในแหล่ง

ท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า ของจังหวัดลำปาง ระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึง 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยนี้ มีดังนี้  

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าคะแนนเฉลี่ย 

(Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม  

โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

  1. ผลการวิเคราะห์ป�จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง อายุไม่เกิน 21-30 ป� 

อาชีพร้บจ้าง/พนักงงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 

15,000 บาท 

2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง มีดังนี้ 

ประเภทสินค้าของฝากที่นิยมซื ้อ มากที่สุดคือ อาหาร/หรือผลิตภัณฑ์อาหาร คิดเป�นร้อยละ 46.5 

รองลงมา ได้แก่ เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก เคร่ืองนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์โอทอป เคร่ืองประดับ และอื่น ๆ ตามลำดับ 

วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าของฝาก มากที่สุดคือ ซื้อเพื่อบริโภค คิดเป�นร้อยละ 55.0 รองลงมา ได้แก่  

ซื้อเป�นของฝาก และซื้อเก็บไว้เพื่อเป�นของท่ีระลึก ตามลำดับ 

มูลค่า/หรืองบประมาณในการซื ้อสินค้าของฝาก มากที่สุดคือ ไม่เกิน 200 บาท คิดเป�นร้อยละ 33.5 

รองลงมา ได้แก่ ไม่เกิน 500 บาท เกิน 300 บาท และมากกว่า 500 บาท ข้ึนไป ตามลำดับ 

วิธีการชำระค่าสินค้า/และหรือบริการ เงินสด มากท่ีสุดคือ ชำระด้วยเงินสด คิดเป�นร้อยละ 70.8 รองลงมา 

ได้แก่ บัตรเดบิต และ ชำระผ่าน QR Code ตามลำดับ 

เหตุผลท่ีเลือกซื้อสินค้าของฝากในกาดกองต้า มากที่สุดคือ ราคาสินค้า คิดเป�นร้อยละ 40.0 รองลงมา 

ได้แก่ คุณภาพสินค้า ชื่อเสียงของสินค้า การส่งเสริมการขาย และ ชำระผ่าน อื่นๆ ตามลำดับ 

ลำดับความสำคัญการเลือกซื้อสินค้าของฝากประเภทเดียวกัน จากร้านแบบใดในกาดกองต้า มากท่ีสุดคือ 

การตกแต่งร้านค้าดูดี น่าสนใจ คิดเป�นร้อยละ 47.5 รองลงมา ได้แก่ คนขายมีมนุษยสัมพันธ์ดี และ สินค้าให้เลือก

หลากหลายแบบ ตามลำดับ 

วันท่ีเลือกท่องเท่ียวในกาดกองต้าบ่อยท่ีสุด คือ วันเสาร์ คิดเป�นร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ วันอาทิตย์ 

ช่วงเวลาท่ีเลือกเข้าไปท่องเท่ียวในกาดกองต้า มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 19.00 น. เป�นต้นไป คิดเป�นร้อยละ 

30.0 รองลงมา ได้แก่ ช่วงเวลา 18.00 น. เป�นต้นไป ช่วงหัวค่ำ 17.00 น. เป�นต้นไป และ ช่วงเวลา 20.00 น. เป�นต้น 

ไปตามลำดับ 

3. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว

ถนนคนเดินกาดกองตา้ จังหวัดลำปาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ป�จจัย โดยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุดคือ ด้านราคา รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดย

ภาพรวมและรายด้าน 
 

ป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

𝑿𝑿� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 

ลำดับที่ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ 3.67 0.85 มาก 3 

2) ด้านราคา 3.72 0.90 มาก 1 

3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  3.69 0.91 มาก 2 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด 3.60 0.91 มาก 4 

รวม 3.67 0.89   

 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อป�จจัยส่วนประสมทางการตลาด   

ในแต่ละด้าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือ สินค้าสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิป�ญญาท้องถ่ิน รองลงมา

คือ สินค้าท่ีนำมาขายมีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีให้เลือกหลากหลายชนิด มีให้เลือก

ตามโอกาสและเทศกาลต่างๆ และมีตราย่ีห้อและเป�นท่ีรู้จัก ตามลำดับ 

2) ด้านราคา ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา คือ มีหลากหลาย

ราคาให้เลือก สินค้าติดป้ายแสดงราคาชัดเจน และราคาคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ตามลำดับ 

3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือ กาดกองต้าอยู่ใกล้แหล่งท่ีพักของนักท่องเท่ียว 

รองลงมาคือนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงกาดกองต้าสะดวก สามารถสั่งซื้อสินค้าที่ขายในกาดกองต้าได้หลากหลาย

ช่องทาง และ กาดกองต้ามีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ ตามลำดับ 

4) ด้านส่งเสริมการตลาด ให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือ มีการจัดป้ายโฆษณาหน้าร้านรองลงมาคือ มีการจัด

ส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าโดยตรง ผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น SMS, แอพลิเคชั่น, Facebook, Line การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และจัดกิจกรรม

พิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลป�ใหม่ ตามลำดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ป�จจัยส่วนประสมการตลาดท้ัง 4 ป�จจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดยป�จจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจมาก

ท่ีสุดคือ ป�จจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีระดับร้อยละ 30.1 รองลงมาคือ ป�จจัยด้านราคา มีผลท่ีระดับร้อย 26.6 

ป�จจัยด้านการจัดจำหน่ายมีผลท่ีระดับร้อยละ 20.7 และป�จจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลท่ีระดับร้อยละ 20.6 ตามลำดับ 

4. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ระดับการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากของนักท่องเที่ยว

ในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมและรายด้าน 

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ของฝากของนักท่องเที่ยว 

ในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

 

𝑿𝑿� 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

 

ลำดับที่ 

1) การรับรู้ความต้องการของท่าน  3.84 0.80 มาก 1 

2) การค้นข้อมูลของท่านก่อนซื้อ 3.66 0.90 มาก 5 

3) การประเมินทางเลือกของท่านก่อนซื้อ 3.82 0.86 มาก 3 

4) การตัดสินใจซื้อของท่าน  3.73 0.90 มาก 4 

5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทของท่ีระลึก 

3.83 0.88 มาก 2 

รวม 3.77 0.86   

 

ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 2 พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเท่ียวในแหล่ง

ท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 พฤติกรรม โดยการรับรู้ความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว มีความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมภายหลังการซื ้อผลิตภัณฑ์เพื ่อการ

ท่องเท่ียวประเภทของท่ีระลึก การประเมินทางเลือกของนักท่องเท่ียวก่อนซื้อ การตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว และ 

การค้นข้อมูลของนักท่องเท่ียวก่อนซื้อ ตามลำดับดังนี้ 

การรับรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ซื้อสินค้าให้กับตัวเอง 

รองลงมาคือ ซื้อเพื่อเป�นของฝากบุคคลอื่น และซื้อเพราะท่านอยากลองทาน/ลองใช้ ตามลำดับ 

การค้นข้อมูลของนักท่องเที่ยวก่อนซ้ือ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากท่ีสุดคือ นักท่องเท่ียวหาข้อมูลสินค้า

ในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย รองลงมาคือ นักท่องเท่ียวหาข้อมูลการส่งเสริมการขายของสินค้าก่อนซื้อ และหา

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าก่อนซื้อ ตามลำดับ 

การประเมินนักท่องเที ่ยวเลือกของท่านก่อนซื้อ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ นักท่องเที ่ยว

เปรียบเทียบความคุ้มค่ากับราคาสินค้า รองลงมาคือ นักท่องเที ่ยวเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าที ่จำหน่าย และ 

นักท่องเท่ียวเปรียบเทียบราคาจำหน่ายทางออนไลน์กับราคาหน้าร้าน ตามลำดับ 

การตัดสินใจซื้อของนักท่องเที ่ยว ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ นักท่องเที ่ยวซื ้อสินค้าตาม

คำแนะนำของเพื่อน/คนรู้จัก รองลงมาคือ นักท่องเท่ียวซื้อผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของผู้ขาย และ นักท่องเท่ียวซื้อ

หลังจากท่ีได้ทดลองสินค้า ตามลำดับ 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเที่ยวประเภทของที่ระลึก ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมาก

ท่ีสุดคือ นักท่องเท่ียวจะแนะนำหรือบอกต่อผู้อื่นให้มาซื้อสินค้าของฝากท่ีกาดกองต้า รองลงมาคือ คิดว่าจะกลับมา

ซื้อซ้ำอีกเมื่อมีโอกาส และอาจจะซื้อสินค้าซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลำดับ 
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การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับป�จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีเคยเข้ามาท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า 

ในจังหวัดลำปาง ได้ข้อค้นพบเช่นเดียวกันกับผลงานวิจัย สุภาพร วิชัยดิษฐ์ (2559) เรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค้าของนักท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง 

อายุระหว่าง 20-29 และมีรายได้ มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

ในป�จจุบันมักจะมีลักษณะทางประชากรศาสตร์คล้ายคลึงกัน  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวใน

แหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง ได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ ณภัทร อัครป�ณณกูร 

และณักษ ์กุลิสร์ (2559) ป�จจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและของท่ีระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้อสินค้าและของท่ีระลึก ณ ตลาดบ้านใหม่ ในวันหยุดเสาร์ 

อาทิตย์ ประเภทของสินค้าคือประเภทอาหาร/เคร่ืองด่ืม เดินทางมากับครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่ออุปโภค

บริโภค รองลงมาคือนำไปเป�นของที่ระลึก ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายในป�จจุบันมักจะมีพฤติกรรมในการซื้อและ

ประเภทของสินค้าท่ีซื้อคล้ายคลึงกัน  

ผลการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง ได้ข้อค้นพบที่เทียบเคียงได้กับผลงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ควรรู้ดี 

และคณะ. (2562) เร่ือง ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของท่ีระลึกของนักกีฬาในงาน

ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ ท่ีพบว่าป�จจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความสำคัญมากคือ เร่ืองป�จจัยด้านราคา 

ท่ีจะต้องมีราคาสมเหตุสมผล มีป้ายราคาระบุชัดเจน และราคาถูก รองคงมาคือป�จจัยด้านผลิภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ใช้

สอย คุณภาพของสินค้า และความมีเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงกลุ่มเป้าหมายในป�จจุบัน ที่ราคามีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าของฝากของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาด

กองต้า จังหวัดลำปาง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา (2560) เรื่องแนวทางการพัฒนาร้านขาย

สินค้าที่ระลึกเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชุมชนในจังหวัดตรัง ที่พบว่านักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อโดยรับรู้ความ

ต้องการของตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตลาดสินค้าของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว โดยความต้องการของ

ผู้ซื้อเพิ่มมากข้ึน ทำให้ผู้ผลิตต้องพัฒนาตลาดสินค้ามากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะหายไป แต่ยังคงมี

นักท่องเท่ียวท่ีเคยไปท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง กลับมาสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า หากมีการวางแผนการตลาดรองรับความต้องการของนักท่องเท่ียวในทุกสถานการณ์ 

ธุรกิจขายของฝากในกาดกองต้าก็ยังคงสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ – นักท่องเที่ยวตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากในแหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินกาด

กองต้า จังหวัดลำปางด้วยเหตุผลด้านสินค้าสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิป�ญญาท้องถิ่น ผู ้ประกอบการจึงควร

ตระหนักถึงการผลิตสินค้าที ่สะท้อนให้เห็นถึงความเป�นเอกลักษณ์ของกาดกองต้า เพื่อเป�นจุดเด่นให้กับแหล่ง

ท่องเท่ียวถนนคนเดินกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

ด้านราคา – ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการกำหนดราคาขายให้เหมาะสมกับคุณภาพผลิตภัณฑ์เป�นอันดับ

แรก รวมถึงเหมาะสมกับปริมาณผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว มีป้ายบอกราคาท่ีชัดเจน 

และมีหลายราคาให้เลือก 

ด้านการจัดจำหน่าย – ผู้ประกอบการควรเน้นการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับแหล่งที่พักให้ใกล้กาด

กองต้าเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทาง อีกท้ังยังรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกจุด

พักระหว่างทางเดินเนื่องจากกาดกองต้ามีระยะทางในการเดินเลือกซื้อสินค้าท่ียาว 

ด้านการส่งเสริมการตลาด –ผู้ประกอบการควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และป้ายโฆษณาหน้าร้านเกี่ยวกับ

โปรโมชั่นต่างๆ เพือ่ดึงดูดลูกค้าและทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความเป�นไปได้ในการนำมาปฏิบัติและมีความแปลกใหม่ 

อันจะช่วยสร้างความดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาเพื่อเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของกาดกองต้า จังหวัดลำปาง 

2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ เพื่อเป�นแนวทางในการวางแผนการตลาดในการ

รองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีจำนวนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดลำปางเป�นพื้นท่ีติดต่อประเทศเพื่อน

บ้านท่ีมีเส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์เชื่อมโยงกับการเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชายจีนจำนวนมาก

อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังป� จึงเป�นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการในท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 
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