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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาประเภทของสินค้าของฝากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
(2) ศึกษามูลค่าของสินค้าของฝากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แ ก่ ธุรกิจ
ร้านขายของฝากตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ 23 อาเภอ จานวน 85 ร้านค้า กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งตามประเภท
ของนักท่องเที่ยว โดยแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. นักท่องเที่ยวชาวไทยจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 200 คน 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นคนต่างจังหวัด จานวน 100 คน และ 3. นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จานวน 100 คน รวมทั้งหมดจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย ใน
ส่วนของธุรกิจร้านขายของฝากในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ส่วนใหญ่มีของฝากที่วางขายในร้านเป็น
ของฝากประเภทของกิน มีรายได้จากการขายของฝากต่อเดือนต่ากว่า 50,000 บาท ปริมาณในการซื้อ
ของฝากต่อครั้งของลูกค้าซื้อจานวน 2-5 ชิ้น ช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ขายสิ นค้าได้ดี
ที่สุด ในวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีรายได้ในการขายของฝากวันละ 501-1,000 บาท ในวันหยุดเสาร์และ
อาทิตย์มีรายได้ เป็นเงิน 1,501 – 2,500 บาท วันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์มีรายได้ เป็น
เงิน 4,001 – 6,000 บาท ในช่วงแข่งกีฬาฟุตบอลมีรายได้ต่อวันต่ากว่า 2,000 บาท ช่วงแข่งกีฬาแข่ง
รถมีรายได้ต่อวัน 4,001 – 6,000 บาท ธุรกิจร้านขายของฝากมีช่องทางการจัดจาหน่ายหน้าร้านและ
ทางสื่อออนไลน์โดยผ่านสื่อทางเพจ ลูกค้ารู้ข้อมูลร้านขายของฝากจากคนในพื้นที่ ลูกค้ามีการซื้อซ้า
ของฝากอยู่ในอัตรา 1-2 ครั้ง ลูกค้าจะอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีรูปแบบการซื้อของฝากเป็นแบบ
ครอบครัว ในอนาคตผู้ประกอบการต้องการจะพัฒนาสินค้าของฝากใหม่ๆ ในด้านผลิตภัณฑ์
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.5 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.5 มีอายุ
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ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.5 อาชีพส่วนใหญ่รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 26.0 ส่วนใหญ่มาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์จานวน 6
ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69.5 มีระยะเวลาในการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 วัน คิดเป็นร้อย
ละ 43.0 ส่วนใหญ่มาเที่ยวกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 55.5 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคน
ต่อวัน มีค่าใช้จ่ายจานวน 1,001 – 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.0 เหตุผลที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่มาชมกีฬา/แข่งกีฬา คิดเป็นร้อยละ 14.5 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะซื้อของฝาก คิด
เป็นร้อยละ 99.0 ซื้อสินค้าของฝากทั้งของกินและของใช้ คิดเป็นร้อยละ 53.0 เหตุผลในการเลือกซื้อ
ส่วนใหญ่ ซื้อทั้งกินเอง/ใช้เอง คิดเป็นร้อยละ 49.0 นักท่องเที่ยวทราบแหล่งข้อมูลของฝาก จากคนใน
พื้นที่ คิดเป็นร้อยละ 51.5 ส่วนใหญ่ซื้อของฝากจากร้านขายของฝาก คิดเป็นร้อยละ 69.0 ซื้อของ
ฝากประเภทของกิน ที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ ลูกชิ้น คิดเป็นร้อยละ 17.0 เหตุผลที่ ซื้อของฝาก
ประเภทของกินมากที่สุด คือ ด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 28.0 การซื้อของฝากประเภทของใช้ที่เลือกซื้อ
มากที่สุดคือ เสื้อฟุตบอล (บุรีรัมย์ยูไนเต็ด) คิดเป็นร้อยละ 24.5 เหตุผลที่ซื้อของฝากมากที่สุด คือ
ด้ า นราคา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.5 การให้ เ หตุ ผ ลที่ ซื้ อ ของฝากที่ ส ะท้ อ นความเป็ น จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ คานึงถึงความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 87.5 และซื้อสินค้าโดย
คานึงถึงมีความนิยม/ความมีชื่อเสียง คิดเป็นร้อยละ 41.0
ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดที่ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นชาวต่างจังหวัดส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 68.0 และเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.0 มีรายได้มากกว่า 30,001 บาท
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน คิ ดเป็นร้อยละ 31.0 ที่อยู่ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 71.0 และมาเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีระยะเวลาในการมา
เที่ยวแต่ละครั้งโดยจานวน 2 วัน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มาเที่ยวกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ
36.0 มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนต่อวัน จานวน 1,501 - 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0
เหตุผลส่วนใหญ่มาเพื่อชมกีฬา/แข่งกีฬา คิดเป็นร้อยละ 51.0 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้อของฝาก คิด
เป็นร้อยละ 85.0 ซื้อของฝากประเภทของกิน คิดเป็นร้อยละ 49.0 เหตุผลส่วนใหญ่ซื้อทั้งกินเอง/ใช้
เอง และเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 53.0 นักท่องเที่ยวทราบแหล่งข้อมูลของฝากจากเพื่อน/คนรู้จัก
คิดเป็นร้อยละ 36.0 นักท่องเที่ยวเลือกซื้อของฝากจากร้านขายของฝาก คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของฝาก
ประเภทของกินทีน่ ิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ ลูกชิ้น คิดเป็นร้อยละ 18.0 เหตุผลที่นิยมซื้อมากที่สุด คือ
ด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 34.0 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อของฝากประเภทของใช้มากที่สุด
คือ เสื้อฟุตบอล (บุรีรัมย์ยูไนเต็ด) คิดเป็นร้อยละ 38.0 นักท่องเที่ยวให้เหตุผลที่เลือกซื้อมากที่สุดคือ
ในด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 34.0 ในการเลือกซื้อของฝาก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คานึงถึงความเป็น

ค

จังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 88.0 เหตุผลส่วนใหญ่ที่คานึงถึงความเป็นบุรีรัมย์เพราะสินค้าเป็น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 56.0
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 72.0 และเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 28.0 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 40.0 มีอาชีพพนักงานของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.0 จานวนครั้งในการมาท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ ส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งแรก และเคยมา 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.0 โดยมี
ระยะเวลาจานวน 4 วันขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.0 มีลักษณะการมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ
การมาเที่ยวกับครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 42.0 ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่อ 1 คนในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จานวน 5,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.0 เหตุผลใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยม
ญาติ/เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 28.0 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ซื้อของฝากคิดเป็นร้อยละ 78.0 ซื้อสินค้าทั้ง
ของกินและของใช้ คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าของฝากทั้งกินเอง/ใช้เอง และเป็นของ
ฝาก คิดเป็นร้อยละ 42.0 ด้านแหล่งข้อมูลของฝากจังหวัดบุรีรัมย์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบ
ข้อมูลของฝากจากสื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่ซื้อของฝากจากร้านขายของฝากคิดเป็น
ร้อยละ 32.0 ของฝากประเภทของกินที่ นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ ไก่ย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.0 มี
เหตุผลในการเลือกซื้อฝากประเภทของกินมากที่สุด คือ ด้านราคา คิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนของฝาก
ประเภทของใช้นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อฟุตบอล (บุรีรัมย์ยูไนเต็ด) คิดเป็นร้อยละ 46.0 เหตุผล
ในการเลื อ กซื้ อ ของฝากประเภทของใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ ด้ า นราคา คิด เป็ นร้ อ ยละ 26.0 ส่ ว นใหญ่
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ คานึ งถึงการสะท้อนความเป็ นจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ 82.0 โดย
คานึงถึงความเป็นบุรีรัมย์ที่สินค้ามีเอกลักษณ์/อัตลักษณ์/ท้องถิ่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ คิดเป็นร้อยละ
36.0
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Abstract
The objectives of this study were 1) to examine types of souvenirs sold in
Buriram Province, and 2) to examine value of souvenirs sold in Buriram Province. The
populations used in this study were 85 souvenir shops along travel routes in 23
districts of Buriram and 400 tourists who visited the travel routes categorized into 3
groups: 1) 200 Thai tourists who lived in Buriram, 2) 100 Thai tourists who lived in
other provinces, and 3) 100 foreign tourists. Statistics used was percentage. The
results showed that most souvenir shops sold edible souvenirs and earned less than
50,000 baht per month. The customers purchased 2-5 pieces per a visit. The bestselling period was during festivals and holidays which the souvenir shops earned
4,001 – 6,000 baht. They earned 501-1,000 baht per day on Monday to Friday and
1,501 – 2,500 baht per day on weekends. During football matches, they earned less
than 2,000 baht per day. During motor racing, they earned 4,001 – 6,000 baht per
day. Distribution channels were selling at the shops and selling via social media using
fan page. The customers knew the shops from people in the area. They were in the
age range of 20-30 years old and repurchased souvenirs 1-2 times. The purchasing
type was a family shopping. In the future, the entrepreneurs want to develop new
products.
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In terms of Thai tourists who lived in Buriram and responded to the
questionnaire, they were female (50.5%) and male (49.5%). Most of them were in the
age range of 41-50 years old (34.5%) and worked as government officers (26.0%) with
a monthly salary of 10,001–15,000 baht (30.5%). They travelled with their family
(55.5%), visited Buriram over 6 times (69.5%), and stayed in Buriram for 1day for each
visit (43.0%). The average expense of each travel per person per day was 1,001-1,500
baht (32.0%). The reason for visiting Buriram was to watch sports and to play sports
(14.5%). Most of the tourists purchased souvenirs (99%), purchased edible and
inedible souvenirs (53.0%). They purchased both edible and inedible souvenirs for
themselves (49.0%), knew the shops from people who lived in the area (51.5%), and
purchased the souvenirs from the souvenir shops (69.0%). The most popular edible
souvenir was meatballs (17.0%). Price of the edible souvenirs was considered the
reason for purchase (28.0%). The most popular inedible souvenir was soccer jerseys
(Buriram United) (24.5%). Price of the inedible souvenirs was considered the reason
for purchase (28.0%). Most of the tourists purchased the souvenirs which reflected
uniqueness of Buriram (87.5%) and its popularity and reputation (41.0%).
In terms of Thai tourists who lived in other provinces and responded to the
questionnaire, they were male (68.0%) and female (32.0%). Most of them were in the
age range of 20-30 years old (48.0%), worked in private companies (31.0%) with a
monthly salary of over 30,001 baht (22.0%). They were from Bangkok (19.0%),
travelled with friends (36.0%), and used to visit Buriram (71.0%). Some of them
visited Buriram for the first time (34.0%) and stayed in Buriram for 2 days for each
visit (57.0%). The average expense of each travel per person per day was 1,501-2,000
baht (18.0%). The reason for visiting Buriram was to watch sports and to play sports
(51.0%). Most of the tourists purchased edible and inedible souvenirs (85.0%):
purchased edible souvenirs (49.0%). They purchased both edible and inedible
souvenirs for themselves and for others (53.0%), knew the shops from people who
lived in the area (36.0%), and purchased the souvenirs from the souvenir shops
(60.0%). The most popular edible souvenir was meatballs (18.0%). Price of the edible
souvenirs was considered the reason for purchase (28.0%). The most popular
inedible souvenir was soccer jerseys (Buriram United) (38.0%). Price of the inedible
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souvenirs was considered the reason for purchase (34.0%). Most of the tourists
purchased the souvenirs which reflected uniqueness of Buriram (87.5%) and its
popularity and reputation (41.0%).
In terms of foreign tourists who visited Buriram and responded to the
questionnaire, they were male (72.0%) and female (28.0%). Most of them were in the
age range of 31-40 years old (53.0%) and worked as government employees (30.0%)
with a monthly salary of over 30,001 baht (40.0%). Most of them travelled with their
family (42.0%), visited Buriram for the first time and for 2-3 times (29.0%), and stayed
in Buriram for over 4 days for each visit (51.0%). The average expense of each travel
per person per day was over 5,001 baht (30.0%). Most of them came Buriram to visit
relatives and friends (28.0%) and purchased souvenirs (78.0%): purchased edible and
inedible souvenirs (47.0%). They purchased both edible and inedible souvenirs for
themselves and for others (42.0%), knew the shops from online sources (40.0%), and
purchased the souvenirs from the souvenir shops (32.0%). The most popular edible
souvenir was grilled chicken (23.0%). Price of the edible products was considered the
reason for purchase (28.0%). The most popular inedible souvenir was soccer jerseys
(Buriram United) (46.0%). Price of the inedible souvenirs was considered the reason
for purchase (26.0%). Most foreign tourists purchased the souvenirs which reflected
uniqueness of Buriram (82.0%) and its identity (36.0%).
Keywords: souvenir business, souvenirs, product value

ช

บรรณานุกรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2543). องค์ประกอบของการท่องเที่ยว.[ออนไลน์].ได้จาก :
http://sittisak.reru.ac.th/wp-content/uploads/2011/10/บทที-่ 21.doc
กรมการพัฒ นาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย. (2545). เอกสารสารดาเนิ น งานหนึ่งตาบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์.กรุงเทพฯ, บริษัท บพิธการพิมพ์ จากัด.
กฤติกา มณีรัตน์.(2554).ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าและบริการของตลาดขายของ
ฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาจังหวัดชลบุรี , งานนิพนธ์. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ งและการบริ ห ารจั ด การคณะรั ฐ ศาสตร์ แ ละนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา.
คู่มือเทคนิคการเพิ่มผลผลิต ในชุมชนเข้มแข็ง : ธุรกิจชุมชน112/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
กระทรวง.
จงใจ สิงหเริงชัย. (2548). ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสาคัญต่อการซื้อสินค้าของที่ระลึกของ
ลูกค้าเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรั มย์ , วิทยานิพนธ์.บริห ารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิช า
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จิตตานันท์ ติกุล และคณะ .(2550). โครงการศักยภาพและความพร้ อมของผลิตภัณ ฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้.รายงานการวิจัย.สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
จิราพร ชาสันเทียะและคณะ. (2552). พฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, งานวิจัย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
จีระ กาญจนภักดิ์และพนอจิต เหลาพูลสุข . (2541). องค์ความรู้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.กรุงเทพฯ: โรงพิมพยูไนเต็ดโปรดักชั่น.
ฉลองศรี พิม ลสมพงษ์ . (2548). การวางแผนและพัฒ นาการตลาดการท่อ เที่ ย ว.พิ มพ์ ครั้ ง ที่ 5.
กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชานนท์ รุ่งเรือง (2555).การเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าและการลดต้นทุนโดยใช้เทคนิค
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ทางอิ เ ลคทรอนิ ค ส์ ใ นอุ ต สาหกรรมอลู มิ เ นี ย ม.วิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชัยณรงค์ ทรายคา (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลของผู้บริโภคใน
จังหวัดลาพูน. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม.เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ซ

ณภัคอร ปุณยภาภัสสร. (2553). AIDA Model. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://punyapa
passorn.blogspot.com/2010/08/aida-model.html/. (วันที่ค้นข้อมูล : 21 กันยายน
2559).
ดาวัลย์ ฉิมภู่. (2548). แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเข้าสู่หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน.
บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1.
ดิ นั น ท์ อดิ ทิ พ ยางกู ร (2555).การบริ ห ารช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ภ. อดิทิพยางกูร. กรุงเทพฯ.
ธงชัย สันติวงษ์. (2554). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.
ธัญภรณ์ เกิดน้ อย และคณะ. (2548). การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาตารั บอาหาร
สุขภาพโดยใช้ผลผลิตในท้องถิ่น . การประชุมสัมมนาวิชาการว่าด้วยเศรษฐกิจชุมชนแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1 “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้”.
ธีราวรรณ์ จันทรมานนท์. (2555). ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อลูกค้าในการซื้อ
สิ น ค้ า เคมี ภั ณ ฑ์ แ ละการเลื อ กจ าหน่ า ยในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิสิตา ธนะศรีรางกูร. (2552). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีความสัมพัน ธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อขนมของฝากของผู้บริโภคในศูนย์จาหน่ายของฝากเอกชัยสาลี่สุพรรณจังหวัด
สุพรรณบุรี,บทความ. การประชุมวิชาการ “ธนบุรีวิจัยครั้งที่ 2”มหาวิทยาลัยธนบุรี.
บริษัท ชูเอ็น เซ็นโก (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน). (2546). การประเมินโครงการ “หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์” ในเขตภาคเหนือ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ประกาศิต เจริญหิ รัญ . (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจด้านคุณ ภาพการบริการทางโลจิ
สติกส์ในการกระจายสินค้าเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ในประเทศไทย.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปรีชา ปาโนรัมย์ และคณะ. (2554). การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจของสินค้า
ที่ระลึกอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมฝ่านแนวคิดบรรษัทภิบาลในเขต
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์.สถาบันวิจัยและพัฒนา.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปวีณา ลิ มป์ การญจวัฒน์ .(2555). ได้ศึกษาเรื่องสภาพการผลิตและช่องทางการจัดจาหน่ายผัก
พื้นบ้านของเกษตรกร ในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ .งานวิจัย.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
ปองพล ธวัล หทัยกุล และคณะ. (2550). แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้(รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์). สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย(สกว.) : วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.

ฌ

พรพิ ษ ณุ พรหมศิ ว ะพั ล ลภ และคณะ.(2548). โครงการความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ
ผลิตภัณฑ์การมท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ .รายงานการวิจัย.สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิมพ์นิภา บัวชุม.(2554). การประยกตุ์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการนวดแผนไทยและสปาเพื่อ
การสร้ า งมูล ค่า เพิ่ มเชิง พาณิ ชย์ . ดุษฎี นิพนธ์ . สาขาวิช าวัฒ นธรรมศาสตร์. มหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม.เพื่ อ สิ น ค้ า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ . บทคั ด ย่ อ การประชุ ม ทางวิ ช าการ
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1.
ไพฑูรย์ นิย มนา และคณะ. (2550). โครงการ การพัฒนาเครื อข่ายโฮมสเตย์ใ นเขตอีสานใต้ .
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ภาสกร นันทพานิช และคณะ. (2549). การพัฒนาประสิทธิภาพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2545). แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยว.
เมษยา วงษ์กาพู.(2553). พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาด
การค้าชายแดนไทย – กัมพูชากรณีศึกษาตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว . งานวิจัย. คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลธนบุรี.
ระพี พ รรณ ทองห่ อ และคณะ. (2549).แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วภายใต้ ศั ก ยภาพและ
ข้อจากัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพฯ.
ราณี อิสิชัยกุล และจุฑามาศ วิศาลสิงห์. (2550). “องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล:
กลุ่ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยต้ อ งจั บ ตามอง”. [ระบบออนไลน์ ] . แหล่ ง ที่ ม า
www.etajourmal.com/upload.182/3incentive_tourism.pdf. (15 มกราคม 2554).
รัชนีกร อุตตมา. (2553).ช่องทางการจัดจาหน่ายผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ในอาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ บริ หารธุร กิจมหาบัณฑิต เชียงใหม่ ,มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่. การจัดการ
อุตสาหกรรมเกษตร.
วรรณา วงษ์วานิช. (2546). ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว.พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ซีเอ็ด.
วัชราภรณ์ ระยับศรี. (2551). พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่า งชาติที่มาเที่ยววัดในบริ เวณเกาะรัตนโกสิน ทร์กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรประภา แพงวงษ์. (2556). พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา
ตลาดอิ น โ ดจี น จั ง หวั ด น ครพนม, การศึ ก ษาอิ ส ระ . บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ญ

ศิริพร ศรีชูชาติ. (2548).ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าประเภทของขวัญและของตกแต่งบ้านของ
ผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศุภร เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: บริษัท เอ.อาร์ บิซิเนสเพรส.
สมศักดิ์ ตั้งปัญญาวัฒนา. (2554). ได้ศึกษาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคอาทิ
เช่น เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องสาอาง,อาหารเสริมที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มชายรักชาย
(Gay) ใน เขตพัทยา จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธ์.มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก.
หนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์. ออนไลน์. http://takodad.tripod.com/Html/Profile.html.
สืบค้นเมื่อ 15พฤษภาคม 2560.
สุดาพร กุณฑลบุตร. (2552). หลักการตลาด (สมัยใหม่) . กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สุทามาศ จันทรถาวร. (2556). ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสนใจเลื อกซื้อสิน
คาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.
อ้อยทิพย์ เกตุเอม. (2548). โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ.
อัษฎางค์ พลนอก และอรรถวิทย์ สมศิริ. (2548). การพัฒนาเครื่องสาอางทาความสะอาดผสม
สมุนไพรอุตสาหกรรม.
Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and
control. (9th ed). New Jersey: Asimmon&Schuster
Pearce AndTurnere. (1990).“Economic of Natural Resources and the
Environment,Hemel Hempstead : HarvestervWheat sheaf.1st edition
only.(3) (Good in its time but now out of date)

