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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน
Factors Affecting to the Decision Making of Souvenirs Purchasing for 

Consumers in Khon Kaen Province.

ศิริพร นอยวงศ* พรทิวา พระวงษ**

บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝากของผูบริโภคที่ใน

จงัหวัดขอนแกน จาํแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม

โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากผูที่เดินทางเขามาในเขตจังหวัดขอนแกน ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนธันวาคม 2556 จาํนวน 400 ตวัอยาง สถติทิีใ่ชในการวิเคราะหขอมลูคอื คาความถ่ี คารอยละ 

และ Chi-Square ในการวิเคราะหความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา

 1. ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝากในจังหวัดขอนแกน 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับในแตละดานดังนี้ ดานชองทางการจัดจําหนายคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ

ดานผลิตภัณฑ ดานการใหบริการและการสงเสริมการขาย และดานราคา ตามลําดับ

 2. ความสัมพันธเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน 

พบวาเพศท่ีตางกันมคีวามสัมพันธกบัปจจัยทีม่อีทิธิพลตอการตัดสนิใจเลือกซ้ือของฝาก ดานผลิตภัณฑและดานชองทาง

การจัดจาํหนายแตกตางกนัอยูในระดบันยัสําคญัที ่0.05 อายทุีต่างกนัมคีวามสมัพนัธกับปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจ

เลอืกซ้ือของฝาก ดานราคาแตกตางกนัอยูในระดับนยัสาํคญัท่ี 0.05 อาชพีทีต่างกันมคีวามสัมพันธกบัปจจยัทีม่อีทิธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของฝาก ดานผลิตภัณฑและการใหบริการและการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยูในระดับ

นยัสาํคญัที ่0.05 ระดบัการศกึษาทีต่างกนัมคีวามสมัพนัธกบัปจจยัทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิใจซือ้ของฝาก ดานผลติภณัฑ 

ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการใหบริการและการสงเสริมการตลาด แตกตางกันอยูในระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 รายไดที่ตางกันมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของฝาก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยูในระดับนัยสําคัญท่ี 0.05

คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, การตัดสินใจ

Abstract

 This study was aimed to identify factors that infl uence the consumers’ decision to buy

souvenirs in Khon Kaen Province. The factors are sexes, ages, occupations, education and incomes. 

The data collection tool was a questionnaire by convenience sampling method from the visitors to 

Khon Kaen Province during November and December, 2013. The total population are 400 samples. 
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The statistics used in data analysis were frequency, percentage and Chi-Square in correlation analysis.

 1.  The results showed that the degree of opinions about the factors infl uencing the decision 

to buy souvenirs in Khon Kaen Province, the distribution channels were at the highest level. The 

other higher levels were the products, services, promotion and the prices respectively.

 2. The results of the study on the factors that infl uence the relationship of the consumers’ 

decision to purchase the souvenirs in Khon Kaen Province were: it was found that gender

differences were in relation to the factors infl uencing the decision to buy souvenirs. Products 

and distribution channels differ signifi cantly at 0.05 level. Age differences were in relation to the 

factors infl uencing the decision to buy souvenirs. The price difference was signifi cant at 0.05. 

Different professions had the relationship to the factors infl uencing the decision to buy souvenirs.

Products, services and marketing promotions were different at 0.05 level of signifi cance. Different 

levels of education were associated with factors that infl uenced the decision to buy souvenirs. 

Products, prices, the distribution channels, services and marketing promotion are signifi cantly 

different at the 0.05 level. Different incomes were associated with factors infl uencing the decision 

to buy souvenirs. The different signifi cance was at the 0.05 level.

Keywords: market factors, the decision.

บทนํา

 ในป 2558 เปนปของการเปดประชาคมอาเซียน 

(Asean Economic Community :AEC) ที่รัฐบาลไดให

ความสําคัญ โดยจุดมุงหมายเพื่อนําประเทศไทยไปสูการ

เปนประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ โดยสรางความพรอม

และความเขมแขง็ทัง้ดานเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

การเมืองและความม่ันคง การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงหลายประการ ซึ่ง

ธุรกิจไทย ตองปรับตัวและเตรียมพรอม เพื่อใหสามารถ

แขงขันได การปรับตัวนั้น ตองเกิดขึ้นท้ังในเชิงรุกและ

เชิงรับ โดยเราไมสามารถมองขามการเขามารุกของทุน
อาเซียนได เพราะหากพิจารณาในดานของการลงทุน 

ประเทศไทยมีความนาสนใจลงทุนคอนขางสูง   มีปจจัย

แวดลอมที่เปนมิตรตอผูลงทุนตางประเทศคอนขางมาก 

ธุรกิจไทย จึงตองเตรียมรับมือกับการแขงขันที่จะเพิ่มขึ้น 

(www.bangkokbiznews.com: ออนไลน, 2555)

 จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดขนาดใหญที่มี

ประชากรอาศัยอยูหนาแนนอีกจังหวัดหนึ่งของภูมิภาค

นอกจากจะมี ทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรอยูในบริเวณ

ศูนยกลางของภาคอีสานแลว ยังเปนจังหวัดศูนยกลาง

ทางการศึกษาและ เทคโนโลยีของภูมิภาค เนื่องจากเปน
ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแกน สถาบันการศึกษาท่ีมี

ชือ่เสยีงทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอกีหลายแหง และมรีะบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย ความสะดวกตางๆ ภายใน
อาํเภอเมอืงครบครนั ทัง้ทีพ่กัหลายระดบัและบรกิารตางๆ 

จํานวนมาก มีทรัพยากรทั้ง ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร 

และดานอ่ืนๆ หลากหลายรูปแบบ และท่ีสําคัญคือเปน
ที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ ทั้งหมดนั้นลวนเปนปจจัย

ที่สงเสริมศักยภาพของจังหวัดไดเปนอยางดี จึงทําให
ขอนแกนใน ปจจบุนั เปนเมอืงท่ีมคีวามสําคญัอกีแหงหนึง่

ของประเทศไทย โดยมีเนื้อท่ีประมาณ 10,885 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 6,803,125 ไร เปนจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ
เปนอันดับ 15 ของประเทศ (http://www.paiduaykan.

com: ออนไลน, 2555)
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จงัหวดัขอนแกน ไดมกีารเตรยีมพรอมพัฒนาจงัหวดั เพือ่

รับการเขาสู AEC โดยผลักดันใหเปนเมืองศูนยกลางทาง

ดานการคมนาคม ทัง้ดานการบนิ ทางรถยนต-รถไฟ และ

ศูนยกระจายสินคา เพราะมีศักยภาพเดน ทําเลที่ตั้งเปน

ศูนยกลางการคมนาคมขนสงทั้งทางบก และมีโครงการ

รถเมล BRT ทางอากาศ คือ International Airport ที่

ตั้งจังหวัดขอนแกนเหมาะท่ีจะพัฒนาใหเปนศูนยกลาง

การบินในภูมิภาคการขนสงผานระบบราง-คือ ศูนยกลาง

ขนสงผานระบบราง โดยจะมีการพัฒนารถไฟรางคูผาน

จงัหวดัขอนแกน และตดัเสนทางรถไฟเสนใหม ขอนแกน-

นครพนม และการขนถายสินคาในภูมภิาคอาเซียน โดยจะ

ทําเปนศูนย “Logistic Hub” ในประชาคมอาเซียนโดย

นักธุรกิจมองวา เศรษฐกิจในภาคอีสานจะเติบโตเฉลี่ย

ดีกวาภูมิภาคอื่นๆ เพราะมีปจจัยพื้นที่ที่อํานวย จะมีการ

ลงทนุเสร ีเปนศนูยกลางการทองเทีย่ว การคมนาคมขนสง 

ดวยเหตุผลดังกลาวคนอาเซียนจากประเทศตางๆ จะเดิน

ทางเขามาประเทศไทยและเดนิทางมายงัจงัหวดัขอนแกน

มากยิ่งขึ้น การคาขายจะมีความสําคัญ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมโรงแรม, การทองเที่ยว, รานอาหาร, รถเชา 

และธุรกิจที่เกี่ยวกับการจําหนายสินคาประเภทของฝาก

หรือของท่ีระลึก จะเปนธุรกิจท่ีทํารายไดใหกับจังหวัดได 

(สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน, 2555) 

 จากการคมนาคมที่สะดวกสบายและหลายเสน

ทางทําใหมีผูเดินทางเขามาในจังหวัดขอนแกนมากมาย

หลากหลายเหตุผล ไมวาเปนการเดินทางมาเพื่อเหตุผล

ดานการศึกษา การทาํงาน การสัมมนา หรอืการทองเท่ียว 

จะคางคืนหรือไมคางคืน แตกอนที่ผูเดินทางจะเดินทาง

กลับนั้นผูเดินทางทุกคนจะนํากลับไปดวยคือการซ้ือของ

ฝาก ของที่ระลึกเพื่อนํากลับไปฝากบุคคลอันเปนท่ีรัก 

เคารพ หรือคนในครอบครัวที่ไมไดมาดวย ซึ่งส่ิงท่ีตอบ

สนองความตองการไดนั้นคือรานขายของฝากในจังหวัด

ขอนแกน สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คอื ประเภท

หตักรรมพืน้บาน เชน ผาฝายทอมอืยอมสธีรรมชาต ิเครือ่ง
จักสานท่ีทําจากไมไผ ผาไหม ผาฝาย หมอนขิต เปนตน

และประเภทอาหาร เชน กนุเชียง หมแูผน หมหูยอง หมยูอ 

แหนม ไสกรอก หมูแผน แจว ถั่วกระจก ขนมตุบตั๊บ 

ถั่วตัด ฯลฯ 

 จากขอมูลการใชจายเฉลี่ยของผูที่เดินทางเขา

มายงัจงัหวดัขอนแกน ในป พ.ศ. 2554 จาํนวน 1,159.06 

ตอคนตอวนั (สาํนกังานจงัหวดัขอนแกน, 2555) แสดงให

เห็นวาธรุกิจท่ีเก่ียวกบัการผลติและจาํหนายของฝาก ของ

ทีร่ะลกึควรไดรบัการสงเสรมิจาก ภาครฐัและหนวยงานที่

มีสวนเก่ียวของ ทั้งทางดานการผลิต การตลาดหรือการ

บริหารจัดการ เนื่องจาก เปนสินคาท่ีมีศักยภาพทางการ

ตลาดสูง จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับธุรกิจการผลิตและการ

จาํหนาย สนิคาของฝากของท่ีระลกึในจังหวดัขอนแกน ให

เปนแหลงรายไดสาํคญัท่ีสามารถทําเงินเขามาสู ประชาชน

ในจังหวัดขอนแกน อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนและสังคมในจังหวัด

 จากขอมูลดังกลาวทําใหจังหวัดขอนแกนเปน

จังหวัดท่ีมผีูบริโภคเดินทางมาเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษา เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตดัสนิใจเลือกซ้ือของฝาก ของผูบรโิภคในจังหวัดขอนแกน 

เพื่อเปนประโยชนตอ ผูประกอบการผลิตและจําหนาย

สินคาของฝากของที่ระลึกในจังหวัดขอนแกน ในการนํา

ไปเปน แนวทางในการวางแผนกลยุทธ เพื่อพัฒนาธุรกิจ

ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่
เปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม อัน

จะสงผลตอความสามารถในการดําเนินธุรกิจใหดํารงอยู
และสรางความเติบโตไดในอนาคต และจะเปนขอมูล

สาํคญัสําหรบัผูประกอบการรายใหมทีม่คีวามสนใจเขามา
ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประเภทน้ีตอไป 

วัตถุประสงค

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลอืกซือ้ของฝากของผูบรโิภคทีเ่ขามาในจงัหวดัขอนแกน

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลอืกซือ้ของฝากของผูบรโิภคทีเ่ขามาในจงัหวดัขอนแกน 
โดยจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และ

รายได 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ

ของฝากของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน โดยศึกษาจาก

ประชากรที่เดินทางเขามาในจังหวัดขอนแกน ระหวาง

เดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2556 

วิธีดําเนินการวิจัย

 1.  ประชากรและกลุมตวัอยางท่ีใชในการวิจยั 

  1.1 ประชากร คือ ผูที่เดินทางเขามาใน

จังหวัดขอนแกน หรือผูที่อาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน 

อยูในชวงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2556 ซึ่งไมทราบ

จํานวนประชากรที่แนนอน

  1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูที่เดินทางเขามา

ในจังหวัดขอนแกน หรือผูที่อาศัยในจังหวัดขอนแกน 

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้น
ผูวจิยัจงึกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยคํานวณจากสตูร 
กรณีไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2546) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดขนาดของกลุม

ตวัอยาง 385 คน ผูวจิยัสํารองขอมลูไว 15 คน รวมขนาด

ของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 400 คน

  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Conven-

ience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุม

ผูที่เดินทางเขามาในจังหวัดขอนแกน ตามสถานีขนสง 

โรงแรม สถานศึกษาและผูที่อาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน 

ตามแหลงชุมชนทั่วไป ในจังหวัดขอนแกน

 2.  ตัวแปร
  2.1 ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 

ประกอบดวย เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได

ของผูที่ตอบแบบสอบถาม
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝากของผูบริโภคในจังหวัด

ขอนแกน โดยศึกษาสวนประสมทางการตลาด (Market-
ing Mix หรือ 4P s) 4 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการใหบริการและการสงเสริมการตลาด 

(ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546)

ผลการวิจัย

 1.  ปจจัยทางดานประชากรศาสตร

  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

254 คน รอยละ 63.5 และเพศหญิง จํานวน 146 คน 

รอยละ 36.5 อายุอยูระหวาง 20 – 30 ป จํานวน 162 

คน รอยละ 40.5 รองลงมาคอือายนุอยกวา 20 ป จาํนวน 

96 คน รอยละ 24 ระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 82 คน 

รอยละ 20.5 และอายุ 41 ป ขึ้นไป จํานวน 60 คน รอย

ละ 15 การศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี จํานวน 209 

คน รอยละ 52.3 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช จํานวน 85 คน รอยละ 21.3 อาชีพสวนใหญ

เปนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  จํานวน  211 คน

รอยละ 52.8 รองลงมาคอืมอีาชพีธรุกจิสวนตวัหรอืคาขาย 
จํานวน 92 คน รอยละ 23.0 สวนใหญมีรายไดตอเดือน

ตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 229 คน รอยละ 57.3 รอง

ลงมาคอืมีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 

101 คน รอยละ 25.3 ประเภทของของฝากท่ีกลุมตวัอยาง

สวนใหญตดัสินใจซือ้คือประเภทอาหารไดแก อาหารและ

ขนม จาํนวน 191 คน รอยละ 47.8 รองลงมาคอืประเภท

เสื้อผาและเครื่องแตงกาย จํานวน 90 คน รอยละ 22.5 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีจุดประสงคในการซ้ือคือซ้ือเปน

ของฝาก จํานวน 267 คน รอยละ 67.8 รองลงมาคือซ้ือ

ใชเอง จาํนวน 127 รอยละ 31.8 และสถานทีซ่ือ้สวนใหญ

คือรานจําหนายของฝาก ของที่ระลึก จํานวน 224 คน 
รอยละ 56 รองลงมาคือหางสรรพสินคา จํานวน 92 คน 

รอยละ 23

 2.  ปจจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอการตดัสนิ
ตอเลือกซ้ือของฝาก ของผูบริโภคใน จังหวัดขอนแกน 

จากการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซ้ือของฝากในจังหวัด
ขอนแกน ของกลุมตัวอยางสวนใหญภาพรวมพิจารณา

ชองทางการจัดจําหนายมากท่ีสุด การพิจารณาราย
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ละเอยีดเปนรายดานพบวาดานผลติภณัฑ มคีวามคดิเหน็

เกี่ยวกับการพิจารณาคุณภาพและรสชาติ มากที่สุด ดาน

ราคา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีราคายุติธรรม มาก

ทีส่ดุ ดานชองทางการจดัจาํหนาย มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู เลือกซื้อไดสะดวก มาก

ทีส่ดุ ดานการใหบรกิารและการสงเสรมิการตลาด มคีวาม

คิดเห็นเก่ียวกับการใหการตอนรับและรับรองลูกคาดวย

มิตรไมตรี มากที่สุด

 3.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของ
ผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน

  จากผลการศึกษาพบวา เพศท่ีตางกันมคีวาม

สัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของ

ฝาก ของผูบริโภคในจังหวัดขอนแกน การพิจารณาดาน

ผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน

อยูในระดับนัยสําคัญที่ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน

  อายุทีต่างกนัมคีวามสัมพนัธกบัปจจยัทีม่อีทิธพิล

ตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของฝาก ของผูบริโภคในจังหวัด

ขอนแกน การพิจารณาดานราคาแตกตางกันอยูในระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

  อาชีพที่ตางกันมีความสัมพันธกับปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผูบริโภค
ในจังหวัดขอนแกน การพิจารณาดานผลิตภัณฑและดาน

การใหบริการและการสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยูใน
ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 

 ระดบัการศกึษาทีต่างกนัมีความสัมพันธกบัปจจยั
ทีม่อีทิธพิลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือของฝาก ของผูบรโิภค

ในจงัหวัดขอนแกน การพจิารณาดานผลติภณัฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการใหบริการและ

การสงเสริมการตลาดแตกตางกันอยูในระดับนัยสําคัญที่ 
0.05 

  รายไดที่ตางกันมีความสัมพันธกับปจจัยท่ีมี

อิทธพิลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก ของผูบริโภคใน

จังหวัดขอนแกน การพิจารณาดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

และดานชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันอยูในระดับ

สาํคญัที ่0.05 สวนดานการใหบรกิารและการสงเสรมิการ

ตลาดไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล

 จากผลการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการ

ตดัสนิใจเลือกซ้ือของฝาก ของผูบรโิภคในจังหวัดขอนแกน 

สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมาอภิปราย ดังนี้

 จากผลการศึกษาพบวาเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดที่ตางกันมีความสัมพันธกับปจจัย

ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ของฝาก ของผูบริโภค

ในจังหวัดขอนแกน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชอง

ทางการจัดจําหนาย และดานการใหบริการและการ

สงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย

ของกนกพิชญ วิชญวรนันทและสุภาณี บวรพงษสกุล 
(2551) ซึง่ไดศกึษาวจิยัเรือ่ง “ปจจยัในการตดัสนิใจเลอืก

ซือ้ผลติภณัฑผาไหมในโครงการหนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภณัฑ

ของลูกคาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี” สอดคลองกับงาน

ศึกษาวิจัยของเอกรัตน เพชรรัตน (2555) ที่ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือตุกตาผา

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สอดคลองกับงาน

ศึกษาวิจัยของณัฐนพิมพ ทีฆะสุข (2552) ที่ไดศึกษาวิจัย

เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของฝาก
ของนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี” 

สอดคลองกบังานของ Jenni Tuomisto (2012) ไดศกึษา
เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ี

ระลึกของนกัทองเทีย่วตางชาตใิน TAMPERE” สอดคลอง

กับงานวิจัยของจงกล ผิวดํา (2549) ไดศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผาไหม

ของขาราชการ กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่” 

สอดคลองกับงานวิจัยของภาดล อามาตย (2550) ที่ได
ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภค

ในการซื้อสินคาของฝากของที่ระลึกในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดศรีสะเกษ” สอดคลองกับงานวิจัยของยศสวดี อยู

สนทิ (2554) ทีไ่ดศกึษาเร่ือง “ปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจ

ซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรบํารุงผิวหนาโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
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ขอเสนอแนะ

 1. ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการกําหนดขอบเขต

การศึกษาเฉพาะผูทีเ่ดนิทางเขามาในเขตจังหวัดขอนแกน 

หรือผูที่อาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน ซึ่งจากการสํารวจ

พบวาสวนใหญเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีรายได

ตํา่กวา 10,000 บาท จงึทาํใหทราบปจจยัท่ีมอีทิธพิลตอการ

ตัดสินใจในการเลือกซื้อของฝาก ของผูบริโภคในจังหวัด

ขอนแกน ทีม่ลีกัษณะคลายกนั การเลอืกซือ้ของฝากสวน

ใหญเปนสนิคาประเภทอาหารและขนม ซึง่สามารถนําไป

ใชในการพิจารณาการเลือกสินคามาจําหนายที่เหมาะสม

กับผูบริโภค ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษากลุม

ผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยว หรือผูที่เดินทางเขามาใน

จงัหวดัขอนแกนเพือ่รวมประชุมสัมมนา จะทาํใหไดขอมูล

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อของฝาก 

ไดมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาธุรกิจขายของฝาก ของที่ระลึก
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