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แนวทางการพัฒนาร้ านขายสิ นค้ าทีร่ ะลึกเพื่อการพัฒนา
การท่ องเทีย่ วเชิงชุ มชน ในจังหวัดตรัง
Approach to Develop Souvenir Shop for the Development
of Community Based Tourism in Trang Province
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั นี้ จำ� นวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในแต่ละ
ครั้งของการเดินทางมาท่องเที่ยวก็จะมีการซื้อของที่ระลึกต่างๆ กลับไปทุกครั้ง ดังนั้นถ้าพิจารณาถึงร้าน
ขายของที่ระลึกในจังหวัดตรังนั้นมีเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กและขายสิ นค้าเจาะจงกลุ่มลูกค้ามากเกินไป
ไม่มีร้านค้าที่เป็ นร้านค้าขนาดใหญ่และขายสิ นค้าทุกอย่างที่เป็ นสิ นค้าที่ระลึกของจังหวัด ส่ วนที่มีอยูก่ ็
ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรทั้งที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวมีความต้องการสู ง ด้วยเหตุน้ ี จึงได้ทำ� การวิจยั
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก (2) ศึกษารู ปแบบ
และกลยุทธ์ทางการตลาดของสิ นค้าที่ระลึกในจังหวัดตรัง (3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาร้านขายสิ นค้า
ที่ระลึกงานวิจยั นี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผูป้ ระกอบการ ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และหรื ออุตสาหกรรมบริ การ จ�ำนวน 30 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง ส่ วนกลุ่มที่สองคือนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน 400 คน ใช้การสุ่ มตามความสะดวก
ผลการวิจยั พบว่าการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก โดยภาพรวมความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก อยูใ่ นระดับมาก (X= 4.05, SD. = 0.92) เมื่อพิจารณา 3 ล�ำดับ
แรกพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส�ำคัญ ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้ามากที่สุด รองลงมา คือ ด้านราคา และ
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายตามล�ำดับจากการศึกษาข้อมูลทางการตลาดโดยศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด
ท�ำให้ได้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาร้านขายของที่ระลึกให้เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงชุมชนโดยปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า คือ
ราคามีความเหมาะสมสอดคล้องกับคุณภาพสิ นค้า และควรมีการก�ำหนดราคาสิ นค้าเป็ นชุดสิ นค้า เช่น
1
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การจัดสิ นค้าให้เป็ นเซ็ตใหญ่มีจำ� นวน 3 ชิ้นเล็กบรรจุอยูด่ า้ นในสิ นค้าและความต้องการของผูซ้ ้ื อมีความ
สัมพันธ์กบั การพัฒนาตลาดสิ นค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว โดยความต้องการของผูซ้ ้ื อเพิ่มมากขึ้น
ท�ำให้ผผู ้ ลิตต้องพัฒนาตลาดสิ นค้ามากขึ้น
ค�ำส� ำคัญ: ร้านขายของที่ระลึก, นักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงชุมชน

ABSTRACT
Currently, the number of tourists’ arrivals in Trang tourism increasing every year. In each of the
trip, it would have to purchase different souvenirs back to every time, so if one considers the souvenir shop
in Trang, it only has a small shop and sell specific product groups, customers too much. There are no stores,
large stores and sell everything as souvenirs of the province. The section exists; it is not only that quality
should all needs of tourists with many needs. For this reason it has conducted extensive research with the
intent to: (1) study the satisfaction of tourists toward the gift shop. (2) Study the pattern and strategy of
marketing of merchandise in Trang province and (3) study the guidelines in the development of a souvenir.
The research sample consisted of two groups: those whose careers related to the tourism industry. Industry
and services were 30 or by means of purposive sampling. The second groups of 400 tourists are using the
convenience sampling.
The research found that the satisfaction of tourists with souvenirs. The overall satisfaction of
tourists with souvenirs at a high level (X = 4.05, SD. = 0.92). When considering the three finds respondents
focus the image of the product the most, followed by the pricing and distribution channels in order to study
marketing education, marketing strategies, making marketing strategies that can guide the development of
shops selling souvenirs to be. Community based tourism marketing mix factors influencing the purchase
price is appropriate in accordance with the product quality and there should be a commodity product
pricing. As the product is a set of three large pieces contained in the product and the needs of the buyer is
associated with the development of markets for tourist souvenirs. The increasing demands of buyers.
Enable to manufacturers was developing more markets.
Key words: souvenir shop, tourist, community based tourism

บทน�ำ

ปั จจุบนั ตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง
ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาก
ขึ้น มีการส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยว (Tourist) เข้ามา
เที่ ย วในจัง หวัด ตรั ง มากขึ้ น โดยมี ก ารจัด งาน
เทศกาลต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามา

ในจังหวัดตรัง เช่นงานเทศกาลหมูยา่ ง งานเทศกาล
ขนมเค้ก หรื อแม้แต่งานเทศกาลที่มีชื่อเสี ยงระดับ
นานาชาติ เช่น งานวิวาห์ใต้สมุทร นอกจากนั้นยัง
ได้รับการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาทางด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งทางทะเล และทางบกมากขึ้น รวมถึง
ได้มี ก ารส่ ง เสริ มรายได้ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนโดยการ
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สนับสนุนให้แต่ละชุมชนสร้างรายได้จากการขาย
ของที่ ร ะลึ ก ให้ ก ั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ผ้า ทอ
นาหมื่นศรี ไม้เทพทาโร ขนมเค้ก หมูยา่ ง งาน
จักสานต่างๆ เป็ นต้น
โดยงานวิ จ ัย นี้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
นักท่องเทีย่ วทีม่ ตี อ่ ร้านขายของทีร่ ะลึกและความเป็ น
ไปได้ทางการตลาด เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ
ของร้านขายสิ นค้าที่ระลึกของจังหวัดตรังท�ำการ
ศึกษาข้อมูลด้านการตลาดโดยใช้แนวคิดทางการ
ตลาด (Marketing Concept) ซึ่งเป็ นแนวคิดในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โ ภคควบคู่ กับ การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์
ระยะยาวขององค์กร ส่ วนการตลาด (Marketing)
นั้นAmerican Marketing Association ได้นิยามว่า
เป็ นกระบวนการวางแผนและบริ หารผลิ ตภัณฑ์
บริ การ หรื อแนวความคิด ราคา การส่ งเสริ มการ
ตลาด และจัดกระจายผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อแนว
คิดนั้นๆ เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนที่สร้ างความ
พึงพอใจแก่ผูบ้ ริ โภคและบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์กร (วิทวัส, 2545) ในงานวิจยั นี้ได้ศึกษาทฤษฏี
ความพึงพอใจเพือ่ ใช้เป็ นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์
ความต้อ งการสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ศึ กษากลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด (Marketing –
mix strategy) โดย Mccarthy (1978) ได้กำ� หนด
ส่ ว นผสมทางการตลาดไว้ 4 อย่ า งหรื อ 4P’s
ซึ่ งได้แก่ Product, Price, Place และ Promotion
(อัจจิมา และ สายสวรรค์, 2544) ในการสร้างความ
คาดหวังจากกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด เมื่อกลุ่ม
เป้ าหมายมีบุคลิกภาพที่ชดั เจนจะท�ำให้ความคาด
หวังมี ความเป็ นไปได้โดยดู จากราคาเป็ นราคาที่
กลุ่มเป้าหมายยอมรับว่าเหมาะสม การจัดจ�ำหน่าย
เป็ นการกระจายสิ น ค้า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า ด้านการส่ งเสริ ม
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การขาย เป็ นความพยายามในการท�ำให้สินค้านั้น
ขายได้ และการบรรจุ ภ ัณ ฑ์ซ่ ึ งเป็ นข้อ ย่อ ยของ
ผลิตภัณฑ์น้ นั ควรมีความพิเศษมากขึ้น (เสรี , 2542)
และได้รับการเอาใจใส่ เพราะมีผลต่อการดึงดูดให้
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจได้
การศึ ก ษาด้า นอุ ป สงค์ (Demand) และ
อุปทาน (Supply) อุปสงค์ คือ จ�ำนวนของสิ นค้า
หรื อบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการที่ จะซื้ อ หรื อใช้
บริ การอุปสงค์ตลาด (Market demand) เป็ นอุปสงค์
ของผู ้บ ริโภคทั้ง หมดในตลาด หาได้โ ดยรวม
อุปสงค์ส่วนบุคคลเข้าด้วยกัน นัน่ คือรวมปริ มาณ
ซื้ อที่ระดับราคาเดียวกันเข้าด้วยกัน ปั จจัยในการ
ก�ำหนดอุปสงค์ข้ ึนอยูป่ ัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ราคา
ของสิ นค้าหรื อบริ การชนิดนั้น รายได้ของผูบ้ ริ โภค
ราคาของสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารชนิ ด อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
รสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค จ�ำนวนผูบ้ ริ โภค และการ
คาดคะเนเกี่ยวกับราคาในอนาคต (ภราดร, 2547)
อุปทานของสิ นค้า คือ จ�ำนวนต่างๆ ของสิ นค้าหรื อ
บริ การนั้น ที่ผผู ้ ลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตและน�ำ
ออกขาย ณ ระดับราคาต่างๆ ภายในระยะเวลาที่
ก�ำหนด โดยใช้กฎแห่ งอุปทาน (Law of Supply)
ระบุว่าปริ มาณของสิ นค้าและบริ การชนิ ดใดชนิ ด
หนึ่ งที่ ผู ้ผ ลิ ต หรื อพ่ อ ค้ า ต้ อ งการจะขายยอม
แปรผัน โดยตรงกับ ราคาของสิ น ค้า และบริ ก าร
ชนิ ด นั้น เสมอ (วัน รั ก ษ์, 2549) เมื่ อ ได้ข ้อ มู ล
ด้า นการตลาดผูว้ ิ จ ัย ก�ำ หนดแยกเป็ นการศึ ก ษา
การตลาดการท่องเที่ยว (Marketing of Tourism)
เพื่อศึกษาเฉพาะตลาดการท่องเที่ยว เป็ นการตลาด
ระดับจุ ลภาค หรื อการตลาดของผูป้ ระกอบการ
ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว โดยองค์ก ารท่ อ งเที่ ย วโลก
(World Tourism Organization) ได้ให้ความหมายว่า
“ปรัชญาของการจัดการให้ตรงกับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวโดยการวิจยั การพยากรณ์ และ
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การเลือกสรรผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กับ ตลาด โดยบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละให้ไ ด้ผ ล
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ องค์การ” (ฉลองศรี , 2544)
การตลาดการท่องเที่ยวมีจุดเน้นส�ำคัญ 3 ประการ
คื อ 1) มุ่ ง เน้น ในประเด็น ที่ จ ะตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ ยว 2) ความต้องการของ
นักท่องเที่ ยวทราบได้โดยการวิจยั ตลาดและการ
พยากรณ์ ความต้องการของตลาดในอนาคตและ
3) แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชี วิตของทรัพยากร
การท่องเที่ยว ความชอบหรื อไม่ชอบของนักท่อง
เที่ ย วมี อิ ท ธิ พ ลมากต่ อ การน�ำ มาประยุก ต์ใ ช้ใ น
การก�ำ หนดนโยบายของธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
(นิคม, 2536)
ปั จ จุ บ นั นี้ จ�ำ นวนนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทาง
เข้า มาท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด ตรั ง เพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี
ในแต่ละครั้ งของการเดิ นทางมาท่องเที่ ยวก็จะมี
การซื้ อของที่ระลึกต่างๆ กลับไปทุกครั้ง ดังนั้น
ถ้าพิจารณาถึงร้านขายของที่ระลึกในจังหวัดตรัง
นั้นมีเฉพาะร้านค้าขนาดเล็กและขายสิ นค้าเจาะจง
กลุ่ ม ลู ก ค้า มากเกิ น ไป ไม่ มี ร้ า นค้า ที่ เ ป็ นร้ า นค้า
ขนาดใหญ่และขายสิ นค้าทุกอย่างที่ เป็ นสิ นค้าที่
ตัวแปรอิสระ
ปจจั
ั ยส่วนบุคคล
ความต้องการของลูกค้า
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

ระลึกของจังหวัด ส่ วนที่มีอยู่ก็ไม่มีคุณภาพเท่าที่
ควรทั้งที่ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการซื้ อ
สิ นค้าที่ระลึกมีเป็ นจ�ำนวนมาก แต่การจัดการด้าน
ร้ า นค้า ไม่ ส อดรั บ กับ ความต้อ งการ ด้ว ยเหตุ น้ ี
จึ ง ท�ำ ให้ ผู ้วิ จ ั ย สนใจในการศึ ก ษาถึ ง รู ปแบบ
กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การร้ า นขายสิ นค้ า ที่ ร ะลึ ก
รวมทั้ง ยัง ต้อ งการศึ ก ษาถึ ง ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวในการซื้ อสิ นค้าประเภทต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อจะได้น�ำข้อมู ลนั้นมาวิเคราะห์ แนวทางการ
พัฒนาร้านขายสิ นค้าที่ระลึกเพื่อส่ งเสริ มการท่อง
เที่ยวในคราวต่อไป

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กรณี ศึกษา โดย
การวิเคราะห์เอกสารควบคู่กบั การศึกษารายกรณี
ตามระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพด้วยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามประเด็นการวิจยั
และน�ำข้อมูลทั้งสองส่ วนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
เสนอผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์
โดยมีกรอบแนวความคิดในการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตัวแปรตาม
การพัฒนาตลาดสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตรัง
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านภาพลักษณ์ของสินค้า
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
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ขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจยั มีดงั ต่ อไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสาร/ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ทฤษฏี ด้า นส่ ว นประสมทางการ
ตลาด ความต้องการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข้อมูลด้านตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
2. ลงส�ำรวจในพื้นที่จริ ง เพื่อระดมปั ญหา
กับ ชุ ม ชนรวมถึ ง รั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะ
ต่างๆ ในชุมชนและข้อมูลอื่นๆ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้ งนี้ แบ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2
กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง
จังหวัดตรัง โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการก�ำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ ที่
ระดับ ความคลาดเคลื่ อ น 0.05 (ธี ร วุ ฒิ , 2550)
จ�ำนวน 400 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตามความสะดวก
(Convenience Samplings) ส่ วนกลุ่มที่ สองเป็ น
ผูป้ ระกอบการ กล่าวคือ ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหรื ออุตสาหกรรม
บริ การ จ�ำนวน 30 ราย โดยการใช้วิธีการสุ่ มแบบ
เจาะจง (Purposive Samplings) และด�ำเนิ นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่าง
ที่สองมีดงั ต่อไปนี้
2.1 เจ้าของบริ ษทั ทัวร์ จ�ำนวน 10 ราย
2.2 เจ้าของที่พกั จ�ำนวน10 ราย
2.3 เจ้าของร้านขายสิ นค้าที่ระลึก จ�ำนวน
		 10 ราย

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์และการสังเกต
1. แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่ า
(Rating Scale) ของลิเคิอร์ท โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ
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เพื่ อ ประเมิ น ระดับ ความพึ ง พอใจ และน�ำ มา
ก�ำ หนดแนวทางในการพัฒ นาร้ า นขายสิ น ค้า ที่
ระลึกดังนี้
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
2. การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู ้ป ระกอบการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วและ
หรื ออุตสาหกรรมบริ การเป็ นแบบสอบถามแบบ
มีโครงสร้าง (Structured interview) และใช้คำ� ถาม
ปลายเปิ ด (Open-ended questions)
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant
observation) และศึกษาจากปั จจัยแวดล้อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ก่ อนที่ จะมี การจั ด ท� ำ แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด ได้มีการ
รวบรวมข้อมูล ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวม
ทั้ง งานวิ จ ัย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล
เบื้องต้นที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการก�ำหนด
รู ปแบบการวิจยั จากนั้นมี การลงพื้นที่ ของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว
ในเรื่ องของสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก เมื่ อ ได้ ข ้อ มู ล แล้ว
ก็ จ ะน�ำ มาประมวลผลเพื่ อ จัด ท�ำ แบบสอบถาม
ส�ำ หรั บ ถามสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การท่องเที่ ยว เช่ น ร้ านอาหาร ที่ พกั บริ ษทั ทัวร์
ฯลฯ เพื่อศึกษาถึงการให้บริ การตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง จังหวัดตรังตามพื้นที่
เป้าหมาย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ จะใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพื้ นฐาน คื อการวิเคราะห์
ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
หาค่าความถี่ (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage)
ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยด�ำเนินการดังนี้
ส่ วนที่ 1 ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ทางการตลาดโดย
ใช้หลักดังต่อไปนี้
1.1 ข้อมูลทางด้านตลาดการบริ การ 7 P คือ
P = Product ผลิ ต ภัณ ฑ์ P = Price มู ล ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์ (ราคา) P=Place ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
P=Promotion ประชาสัมพันธ์ P=People พนักงาน
P=Process กระบวนการให้บริ การ P=Physical
evidence บรรยากาศในการให้บริ การ
1.2 กลยุทธ์ทางการตลาด โดยยึดหลัก 3 C
คือ C=Customer ลูกค้า C=Competitors คู่แข่งขัน
C=Company ความสามารถของบริ ษทั
ส่ วนที่ 2 เมื่อได้ขอ้ มูลทางการตลาดแล้วก็
จะน�ำไปสู่ การจัดรู ปแบบการด�ำเนิ นกิ จการร้ าน
ขายสิ นค้าที่ระลึก โดยการใช้หลักการวิเคราะห์
ปั จจัยภายในและภายนอกดังนี้
2.1. ส�ำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่ มี ต่ อ สิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษาความต้อ งการ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยล�ำ ดับ ความ
ต้องการจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้
หาแนวทางปรับปรุ งสิ นค้าที่มีความต้องการน้อย
ที่สุดให้เป็ นสิ นค้าใหม่ได้
2.2 วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ท างการตลาด
(Analyzing marketing situation) โดยใช้วิ ธี
วิเคราะห์ SWOT
2.3 น�ำข้อมูลความพึงพอใจและการวิเคราะห์
SWOT มาก�ำ หนดแนวทางการพัฒ นาร้ า นขาย
สิ นค้าที่ระลึก

ผลการวิจยั

ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่านักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็นวัยรุ่ นและวัยท�ำงาน กล่าวคือ มีอายุ
ระหว่าง 15-34 ปี ร้อยละ 81.5 โดยแบ่งเป็ นช่วง
อายุระหว่าง 15-24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.5 และอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ
ช่ ว งอายุร ะหว่ า ง 35-44 และช่ ว งอายุร ะหว่ า ง
55-64 ปี ที่จำ� นวนคนเท่ากันคือ ร้อยละ 6 รองลง มา
คือช่วงอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 4 และ ช่วงอายุ
65 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 2.5 ตามล�ำดับ ส่ วนผูต้ อบแบบ
สอบที่ ม าท่ อ งเที่ ย วจัง หวัดตรั ง จ�ำ นวน 400 คน
โดยกลุม่ ที่เดินทางมาจังหวัดตรังที่มีจำ� นวนมากสุด
และรองลงมามีคา่ ใกล้เคียงกันคือผูท้ ี่มาจังหวัดตรัง
2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34 และมาครั้งแรก คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 30.5 รองลงมาคื อ 3 ครั้ งต่ อ ปี คิ ด เป็ น
ร้อยละ 23 และมา 2 ครั้งต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 12.5
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ ว
ที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก พบว่า ด้านความต้องการของ
สิ นค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว โดยการใช้ระดับ
ความพึงพอใจในการประเมินพบว่าการให้ความ
ส� ำ คั ญ เ กี่ ย ว กั บ ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักท่ องเที่ ยวที่ มีต่อสิ นค้าที่ ระลึ ก ในด้านสิ นค้า
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่งเสริ ม
การตลาด ท�ำให้แนวทางการพัฒนาร้านขายสิ นค้า
ที่ระลึกเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งชุมชนใน
จังหวัดตรังเป็ นไปตามความต้องการที่มีแนวโน้ม
ที่น่าจะเข้าสู่ความต้องการของนักท่องเที่ยว จากผล
การวิเคราะห์พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความ
ส�ำคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้า (X = 4.21, SD. = 0.91)
ด้านราคา (X = 4.10, SD. = 0.85) ด้านช่ องทาง
การจัดจ�ำหน่าย (X = 3.95, SD. = 0.97) และด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด (X =3.93, SD. = 0.94) โดยมี
ระดับความพึงพอใจในภาพรวม (X = 4.05, SD. =
0.92) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ความพึงพอใจของนักท่ องเทีย่ วต่ อสิ นค้ าทีร่ ะลึก
ค่ าเฉลีย่
S.D.
ความหมาย
ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้า
4.21
0.91
มาก
ด้านราคา
4.10
0.85
มาก
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
3.95
0.97
ปานกลาง
ด้านส่ งเสริ มการตลาด
3.93
0.94
ปานกลาง
ความพึงพอใจโดยรวม
4.05
0.92
มาก
การศึ กษาปั จจัยด้ านส่ วนประสมทางการ
ตลาดได้ ผลการวิจยั ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากการวิจยั พบว่า
สถานประกอบการให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสิ นค้าที่ระลึกของชุมชนในรู ปแบบ
ต่างๆ มากที่สุด ส่ งเสริ มการขายสิ นค้าที่ระลึกตาม
ชุ มชน ส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ ยวชมการผลิ ต
สิ นค้าที่ระลึก ส่ งเสริ มการสร้างรู ปแบบผลิตภัณฑ์
สิ นค้าที่ระลึกในรู ปแบบใหม่ๆและให้นกั ท่องเที่ยว
มีส่วนร่ วมในการทดลองท�ำผลิตภัณฑ์ ตามล�ำดับ
2. ด้า นร้ า นค้า มี ค วามสะอาด มี สิ น ค้า
มากมายให้เลือกและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้นาน
3. ด้า นรู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
พึงพอใจรู ปแบบทีม่ เี อกลักษณ์ของท้องถิน่ มากทีส่ ุ ด
รองลงมาคื อนักท่องเที่ ยวต้องการรู ปแบบที่ เน้น
ความสวยงามและความแปลกใหม่ ส่ ว นที่ เ ป็ น
บรรจุภณ
ั ฑ์นกั ท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในความ
สวยงามวิจิตรบรรจงมากกว่าความทันสมัยและ
ความเป็ นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น
4. ด้านราคา นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
ราคาสิ นค้าที่สอดคล้องกับคุณภาพมากที่สุด และ
ล�ำ ดับ รองลงมาคื อ การก�ำ หนดราคาที่ แ น่ น อน
ส่ วนล�ำดับต่อไปคือการจัดสิ นค้าให้เป็ นชุดสิ นค้า
เช่น จัดสิ นค้าให้เป็ นแพ็กเกจใหญ่

5. ช่ อ งทางการจ�ำ หน่ า ย นัก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความพึงพอใจต่อการซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้ามากที่สุด
รองลงมาคือร้ านค้าที่ เป็ นสาขา ล�ำดับถัดมาคือมี
ตัวแทนจ�ำหน่ ายมาขายและสุ ดท้ายคือการสั่งซื้ อ
ทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์และไปรษณี ยต์ ามล�ำดับ
6. การส่ ง เสริ ม การตลาด นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องการให้มกี ารลดรายการสินค้ามากทีส่ ุด รองลงมา
คือการบริ การของพนักงานภายในร้ าน และการ
บริ ก ารระหว่ า งการซื้ อ รวมถึ ง การโฆษณาใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น ติดป้ายโฆษณา ล�ำดับถัดมาคือ
การจัดท�ำเส้นทางการท่องเที่ยวบริ เวณที่ร้านขาย
สิ นค้าที่ระลึก
7. การให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับระดับความ
พึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่ อ สิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก
ในด้านสินค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ด้านส่ งเสริ มการตลาด ท�ำให้แนวทางการพัฒนา
ร้านขายสิ นค้าที่ระลึกเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงชุมชนในจังหวัดตรังเป็ นไปตามความต้องการทีม่ ี
แนวโน้มทีน่ ่าจะเข้าสู่ความต้องการของนักท่องเที่ยว
ผลการสั มภาษณ์ เชิงลึกของผู้ประกอบการ
ท่ องเที่ยว จ�ำนวน 10 ราย สรุ ปผลได้ ดงั ประเด็น
ต่ อไปนี้
ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนักท่องเที่ยว
พบว่านักท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริ การ
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ของบริ ษทั ทัวร์ มกั เป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ จากหน่วยงานต่างๆ โดยเข้ามาจองทัวร์ เป็ น
หมู่ ค ณะ และนิ ย มเที่ ย วแบบเช้ า ไปเย็ น กลับ
ประทับใจโปรแกรมท่องทะเลตรังใน 4 เกาะ คือ
เกาะม้า เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะมุก มากทีส่ ุด
ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้ านขายสิ นค้าที่
ระลึกนั้น ผูป้ ระกอบการด้านเจ้าของบริ ษทั ทัวร์ให้
ความเห็นสรุ ปได้ดงั นี้ ลูกค้าโดยส่ วนใหญ่ที่เข้ามา
ใช้บริ การและมากับมัคคุเทศก์นำ� ทางมักจะมีร้าน
ประจ�ำของตนเองอยู่แล้ว ส่ วนนักท่องเที่ยวที่ซ้ื อ
สิ นค้าตามจุดต่างๆ นั้นมักจะเลื อกซื้ อสิ นค้าตาม
ความชอบของตนเอง โดยเลื อกจากความแปลก
ของสิ นค้า ความเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
มักเป็ นสิ นค้าที่ มีขนาดกลางมากกว่าขนาดใหญ่
และนักท่องเที่ยวมักจะเลือกเข้าซื้ อสิ นค้าในร้านที่
มีลกั ษณะน่าเลือกซื้ อของ เช่นมีการจัดสิ นค้าโชว์
หน้า ร้ า นได้ส วยงาม มี บ รรยากาศภายในร้ า นที่
เหมาะแก่ การเลื อกสิ นค้า และพนักงานบริ การ
ให้การดูแลอย่างดี พูดจาดี
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น
เจ้าของทีพ่ กั แรม จ�ำนวน 10 ราย ดังประเด็นต่อไปนี้
ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่เดินทางมาเป็ นหมู่คณะ
และมีการจองห้องพักจ�ำนวนมากท�ำให้ที่พกั แรม
ส่ วนใหญ่จะมีสินค้าวางจ�ำหน่ายด้วย แต่นกั ท่อง
เที่ยวให้การนิยมค่อนข้างน้อย
ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้ านขายสิ นค้าที่
ระลึกนักท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่นิยมซื้ อสิ นค้าที่
ระลึกที่สามารถน�ำไปฝากญาติ หรื อมิตรสหายมาก
ที่ สุด และไม่นิยมสิ นค้าที่ มีลกั ษณะชิ้ นใหญ่ แต่
นิยมซื้อชิ้นที่ราคาเหมาะสมกับสิ นค้า เช่น กระเป๋ า
สาน ผ้าทอนาหมื่ นศรี รวมถึ งขนมเค้กรสชาติ
ต่างๆ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยส่ วนใหญ่มกั จะมา
เป็ นหมู่ คณะ ดังนั้นการซื้ อสิ นค้าเหล่านี้ ก็มกั จะ

เป็ นการซื้ อที่มีมูลค่ามากพอสมควร แต่โดยส่ วน
ใหญ่ ค ณะทัว ร์ ต่ า งๆ มัก จะมี ร้ า นประจ�ำ อยู่แ ล้ว
ท�ำให้ร้านที่เปิ ดใหม่จะไม่สามารถแย่งลูกค้าได้ แต่
ถ้าหากมี การสนับสนุ นจากหน่ วยงานภาครั ฐใน
การส่ งเสริ มให้เกิดกลุ่มลูกค้ารายย่อย แต่สามารถ
รวมกลุ่มกันขายได้ เช่น เส้นทางจากสุ ราษฎร์ธานี
ไปกรุ งเทพฯ หรื อ เส้นทางพัทลุง-หาดใหญ่ ที่ มี
กลุ่ มร้ านค้ารายย่อยรวมตัวกันสร้ างสถานที่ ขาย
สินค้าทีร่ ะลึก และมีการขายอาหารอย่างอืน่ ผสมด้วย
ผลการสั ม ภาษณ์ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น
เจ้ าของร้ านขายสิ นค้ าที่ระลึก จ�ำนวน 10 ราย
ดังประเด็นต่ อไปนี้
ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวโดยส่ วนใหญ่เดินทางมาเป็ นหมู่คณะ
และมี ก ารซื้ อ ของจากความต้อ งการของตนเอง
และมีการฝากซื้ อ นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ที่เข้ามา
ใช้บริการนั้นมักจะเป็ นนักท่องเทีย่ วหญิงมากกว่าชาย
ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้ านขายสิ นค้าที่
ระลึ ก นัก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มซื้ อ สิ น ค้า ที่ ส ามารถน�ำ
กลับได้ง่าย โดยแยกประเภทได้ดงั นี้ นักท่องเที่ยว
หญิ งจะนิ ยมซื้ อสิ นค้ามากกว่านักท่ องเที่ ยวชาย
และนิ ยมซื้ อสิ นค้าได้ทุกประเภท ดังนั้นหากจะ
พัฒนาร้ านขายสิ นค้าที่ ระลึ กให้คำ� นึ งถึ งนักท่อง
เที่ยวกลุ่มนี้ให้มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยวผูห้ ญิง
นั้นมักนิ ยมซื้ อสิ นค้าโดยใช้อารมณ์เป็ นหลัก คือ
มี การดึ งดู ดให้ซ้ื อได้จาก สี สันของสิ นค้า ความ
แปลกใหม่ของสิ นค้า รวมถึงความน่ารัก กะทัดรัด
ของสิ นค้า ท�ำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มกั จะซื้อ
กลับไปฝากญาติ และเพื่อนๆ มากที่สุด ส่ วนกลุ่ม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชายนั้ นนิ ย มซื้ อสิ น ค้า โดยดู จ าก
เหตุผลการใช้งานเป็ นหลัก เช่ น สิ นค้าชนิ ดนี้ ทำ�
อะไรได้บา้ ง มีการใช้งานได้ดีหรื อไม่ หรื อ อาจดูที่
ความจ�ำเป็ นในการซื้ อ ถ้าต้องการกลุ่มเป้าหมายที่
เป็ นลูกค้าชาย จะต้องมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีการ
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ใช้งานได้หลากหลาย และมีความคงทนแข็งแรง
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ S W O T จ า ก ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามของผูป้ ระกอบการดังตารางที่ 2
จากตารางการวิเคราะห์ SWOT พบว่า จุดแข็ง
ของผลิ ต ภัณฑ์ มี ความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว
ราคามีความเหมาะสม และสามารถหาวัตถุดิบได้
ในพื้นที่ แต่ ยงั มี จุดอ่อนที่ ผูป้ ระกอบการยังขาด
ความรู ้ ดา้ นการตลาด และในพื้นที่ของชุ มชนใน
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เขตชนบทยังขาดมาตรฐานในการสร้ างร้ านขาย
สิ นค้า จะมีเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง นอกจากนั้นยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ด้านผลิ ตภัณฑ์ แม้ว่าโอกาสด้านผลิ ตภัณฑ์จะมี
การให้การสนับสนุ นในเชิ งนโยบายจากภาครั ฐ
มากพอสมควรแต่กข็ าดความต่อเนื่องส่ งผลให้การ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ยงั ไม่ได้มาตรฐานมานัก ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของกลุ่มนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ SWOT ของผูป้ ระกอบการ
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่ อน (Weakness)
ด้ านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. สิ นค้าที่ระลึกมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 1. ผูป้ ระกอบการยังไม่มีความรู ้ดา้ นการตลาด
2. สิ นค้ามีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อย่างเพียงพอ
3. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม
2. ไม่มีร้านค้าขายของที่แสดงเอกลักษณ์ในชุมชน
4. มีวตั ถุดิบที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น
ที่มีมาตรฐาน (ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก)
5. มีสินค้าทางการเกษตร ราคาถูก รวมทั้ง
3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ นค้ามีไม่มากนัก
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน
ไม่ชดั เจน ส่ งผลให้ นักท่องเที่ยวไม่รู้จกั เพราะ
สื่ อทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ยังมีขอ้ มูลไม่
ละเอียด
ด้ านการจัดการท่ องเทีย่ ว
ด้ านการจัดการท่ องเทีย่ ว
1. สามารถสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลาก 1. ไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถตอบ
หลาย อาทิ การปั่นจักรยานชมเมือง และการ
สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
เดินเที่ยวชมถ�้ำ และแวะซื้อสิ นค้า
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์มากนัก
2. ชุมชนมีอธั ยาศัยไมตรี มีความเป็ นมิตร
2. เส้นทางคมนาคมขนาดเล็ก ถนนแคบป้ายบอกทาง
มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ความเอื้ออาทร
มีนอ้ ย ไม่ชดั เจน ไม่ถาวร ส่ วนใหญ่ จะเป็ นป้าย
เป็ นสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้กลับมา
เล็ก ๆ และติดตั้งไม่ตลอดทั้งเส้นทาง
เที่ยวซ�้ำและบอกต่อ ๆ กันไป
3. ที่พกั /โฮมสเตย์ยงั ไม่ได้มาตรฐาน
3. ชุมชนมีการรวมกลุ่ม ในการจัดการการท่อง 4. ไม่มีรูปแบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว
เที่ยว อาทิ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี กลุ่มจักสาน
ที่เป็ นรู ปธรรม
เตยปาหนัน
5. ไม่มีศูนย์บริ การข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว
6. ขาดเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
จุดแข็ง (Strength)
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนสิ นค้าที่
ระลึก และOTOP อย่างต่อเนื่อง
2. มีสถาบันการศึกษาเข้ามาท�ำวิจยั ด้านการ
ตลาดของสิ นค้ามากขึ้น
3. มีชุมชนรวมตัวกันเพื่อสร้างกลุ่มด้านผลิต
สิ นค้าเพิ่มมากขึ้น
4. กลุ่มชุมชนที่ผลิตสิ นค้าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวมากขึ้น
ด้ านการจัดการท่ องเทีย่ ว
1. นโยบายรัฐให้การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
2. รัฐให้ความส�ำคัญกับการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วม
3. กระแสความนิยม นักท่องเที่ยวหันมา
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และท่องเที่ยวภายใน
ประเทศมากขึ้น
4. นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เริ่ มให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ
ที่ความเจริ ญยังเข้าไม่ถงึ เพือ่ ซึมซับธรรมชาติ
อันบริ สุทธิ์

จุดอ่ อน (Weakness)

ด้ านผลิตภัณฑ์
1. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ราคาน�้ำมัน ราคา
ทองค�ำ ส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
อาจท�ำให้จำ� นวนนักท่องเที่ยวลดลงหรื อ
มีการซื้อสิ นค้าน้อยลง

ด้ านการจัดการท่ องเทีย่ ว
1. มีการเปิ ดเส้นทางการท่องเที่ยวในลักษณะ
เดียวกัน บริ เวณใกล้เคียง อาทิ การท่องเที่ยว
ของจังหวัดข้างเคียงท�ำให้นกั ท่องเที่ยวมีทาง
เลือกมากขึ้น
2. การแพร่ กระจายของวัฒนธรรมคนเมืองอาจจะ
มีผลต่อเอกลักษณ์ด้ งั เดิมของชุมชน
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นอกจากนั้น เมื่ อ น�ำ ผลการวิ เ คราะห์ ด้า น
การจัดการท่องเที่ยวพบว่า ในแต่ละพื้นที่สามารถ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลาย ประกอบ
ด้วยชุมชนมีอธั ยาศัยไมตรี มีความเป็ นมิตร มีความ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความเอื้ออาทร เป็ นสิ่ งดึงดูดใจนัก
ท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวซ�้ำและบอกต่อๆ กันไป
และชุมชนมีการรวมกลุ่ม ในการจัดการการท่อง
เที่ยว อาทิ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี กลุ่มจักสานเตย
ปาหนัน มี นโยบายให้การส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว
แม้ว่าจะมีการเปิ ดเส้นทางใหม่ๆ ของจังหวัดใกล้
เคี ย งเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห ลายอย่า งของ
จังหวัดก็ยงั เป็ นที่ ตอ้ งการของนักท่องเที่ ยว อาทิ
เช่น หมูย่าง ขนมเค้ก ผ้าทอนาหมื่นศรี ปลาเค็ม
กางมุง้ เครื่ องจักสานเตยปาหนัน เหล่านี้เป็ นต้น

อภิปรายผลการวิจยั

ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้อภิ ปรายผลการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ที่ มีต่อสิ นค้าที่ ระลึ กโดยภาพรวมความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ นค้าที่ระลึก อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่ อ พิ จ ารณา 3 ล�ำ ดับ แรกพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความส�ำคัญ ด้านภาพลักษณ์ของ
สิ นค้ามากที่สุด (X =4.21) รองลงมา คือ ด้านราคา
(X = 4.10) และด้านช่ องทางการจัดจ�ำหน่ าย (X
=3.95) ตามล�ำดับ หากพิจารณาถึงความพึงพอใจ
จะเห็นได้วา่ นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าจากภาพลักษณ์ของสิ นค้า ซึ่ งในงานวิจยั นี้
ได้แบ่งการประเมินภาพลักษณ์ของสิ นค้าเอาไว้ 3
ประเด็น คื อ ประเด็นแรกประเมิ นรู ปแบบ/การ
ออกแบบสิ นค้า ซึ่ งนักท่องเที่ ยวสนใจสิ นค้าที่ มี
เอกลัก ษณ์ ข องท้อ งถิ่ น มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
มีความงดงามประเด็นที่สองประเมินประเภทของ
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สิ นค้า โดยนักท่ องเที่ ยวสนใจผลิ ตภัณฑ์อาหาร
ทะเลและจักสาน อ�ำเภอกันตังมากที่สุดรองลงมา
คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ข นมเค้ก และหมู ย่า ง อ�ำ เภอเมื อ ง
อ�ำเภอรัษฏาส่ วนประเด็นที่สามประเมิน การบรรจุ
หี บห่อของสิ นค้า โดยนักท่องเที่ยวสนใจการบรรจุ
หี บห่ อของสิ นค้า-สวยงาม มากที่สุดรองลงมาคือ
การบรรจุหีบห่อของสิ นค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดโดย
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด โดยยึดหลัก 3 C นั้น
ท�ำให้ได้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ สามารถก�ำหนด
แนวทางในการพัฒนาร้านขายของที่ระลึกให้เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนได้ดงั นี้
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลสอดคล้อ งกับ ปั จ จัย
ส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการของ
ลูกค้าโดยพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และยังพบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า คือราคามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับคุณภาพสิ นค้าและควรมี
การก�ำหนดราคาสิ นค้าเป็ นชุ ดสิ นค้า เช่ นการจัด
สิ นค้าให้เป็ นเซ็ตใหญ่มีจำ� นวน 3 ชิ้นเล็กบรรจุอยู่
ด้านในสิ นค้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐนรี
(2555) ที่กล่าวว่า คุณสมบัติสองประการหลักๆ คือ
สิ นค้าต้องมี คุณภาพดี ใช้งานได้ดีและสิ นค้าที่ มี
ขนาดให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ยุพดี และคณะ (2558) ที่กล่าวว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและความต้องการ
ของลู ก ค้า หรื อ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การ
พัฒนาตลาดสิ นค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
ดังนั้นหากต้องการให้สินค้าที่ระลึกได้รับ
ความนิ ย มจะต้อ งก�ำ หนดราคาสิ น ค้า ให้มี ค วาม
เหมาะสมกับ คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และจะต้อ ง
ก�ำหนดรู ปแบบใหม่ ๆ ของสิ นค้า โดยมุ่ งเน้นที่
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กลุ่ ม ผู ้ซ้ื อเป็ นหลัก จากงานวิ จ ัย นี้ พบว่ า กลุ่ ม
นักท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ นทางเข้ามามากที่ สุดเป็ นกลุ่ ม
นักท่ องเที่ ยวอายุประมาณ 15-34 ปี ถึ งร้ อยละ
81.50
2. ความต้องการของผูซ้ ้ื อมีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาตลาดสิ นค้าของที่ระลึกเพื่อการท่อง
เที่ยว โดยความต้องการของผูซ้ ้ื อเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
ผูผ้ ลิ ตต้องพัฒนาตลาดสิ นค้ามากขึ้ น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ยุพดีและคณะ (2558) ที่วา่ ถ้าความ
ต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
ผูผ้ ลิตต้องพัฒนาตลาดสิ นค้าของที่ระลึกเพื่อการ
ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น จากงานวิจ ัย จะเห็ น ได้ว่า
ความต้อ งการสิ น ค้า ประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
ทะเลและจักสานของอ.กันตังนั้น ได้รับความนิยม
มากที่ สุ ด จึ ง ท�ำ ให้ เ กิ ด กลุ่ ม แปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารทะเลเพิ่ ม มากขึ้ น แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามก็ ย งั
ไม่ เพียงพอต่ อความต้องการ โดยเฉพาะการท�ำ
ปลาเค็มกางมุง้ ซึ่งปัจจุบนั ได้รับความนิยมมากกว่า
ขนมเค้กและหมูยา่ ง เนื่องจากขนมเค้กและหมูยา่ ง
เป็ นผลิตภัณฑ์ด้ งั เดิมที่ทุกคนรู ้จกั แต่ปัจจุบนั ไม่มี
ความแปลกใหม่เนื่ องจากหาซื้ อได้ทว่ั ไปเกือบทุก
พื้นทีข่ องภาคใต้และบางส่วนในเขตพื้นทีก่ รุ งเทพฯ
จึงท�ำให้ลูกค้าลดความนิยมลง
แนวทางการพัฒนาตลาดสิ นค้ าทีร่ ะลึกของ
จั ง หวัด ตรั ง ควรจะต้ อ งศึ ก ษาปั จ จั ย ที่มีอิท ธิ พ ล
ดังต่ อไปนี้
1. ด้านการตลาด ควรวิเคราะห์ความเป็ น
ไปได้ใ นการแข่ ง ขัน ของร้ า นขายสิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก
โดยสิ น ค้า ที่ เ คยมี ชื่ อ เสี ย งดั้ง เดิ ม เช่ น ขนมเค้ก
หมูยา่ ง ได้รับความนิยมลดลงเนื่องจากมีคู่แข่งขัน
ด้านการตลาดมากขึ้น มี การน�ำสิ นค้าวางขายใน
ห้างสรรพสิ นค้ามากขึ้น ทุกคนสามารถซื้ อสิ นค้า

ได้สะดวกขึ้น แต่ที่สำ� คัญสิ นค้ากลับมีรสชาติดอ้ ย
กว่าในอดีต เพราะการประหยัดต้นทุนในการผลิต
รวมถึ งการผลิ ตสิ นค้ามากเกิ นความจ�ำเป็ น และ
การแปรรู ปสิ นค้ายังน้อยมาก ในขณะเดียวกันกลับ
พบว่าสิ นค้าที่เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นการแปรรู ป
อาหารทะเลกลับ ได้รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น ทั้ง นี้
สื บเนื่ องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ น
การแปรรู ปพิถีพิถนั มากขึ้น รวมทั้งมีความหลาก
หลายของการแปรรู ป จึงท�ำให้เกิดความน่าสนใจ
ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นสิ นค้าต่างๆ จะต้องค�ำนึ งถึง
คุณค่าของสิ นค้า และความหลากหลายให้มากขึ้น
ถึงจะสามารถพัฒนาร้านค้าได้อย่างยัง่ ยืน สอดคล้อง
กับ ศิ ริ ว รรณและคณะ (2537) ได้ก ล่ า วถึ ง องค์
ประกอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ประกอบด้ว ย สิ น ค้า มี
คุ ณ ภาพดี คื อ สามารถใช้ ง านได้ ดี สิ นค้า มี
มาตรฐานของสิ นค้า โดยยังใช้วตั ถุดิบที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ ยงั มี ขนาดให้
เลือกหลายขนาด
2. ด้า นการส่ ง เสริ มการตลาด ซึ่ งเป็ น
กลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน
ของร้ า นเพื่ อ เป็ นการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละเรี ย ก
ผูบ้ ริ โภคให้รับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์ของตน สอดคล้อง
กับ งานวิ จ ัย ของ พิ ท ัก ษ์แ ละคณะ (2558) โดย
สามารถใช้วิธีการก�ำหนดได้ดงั ต่อไปนี้ 1) การลด
ราคาสิ นค้า 2) การจัดแพ็กเก็จสิ นค้า 3) การก�ำหนด
ราคาสิ นค้าพร้อมของแถม เช่น ซื้ อครบ 300 บาท
แถมสิ น ค้า อื่ น ๆ ให้ ซึ่ งสิ น ค้า อื่ น ๆ อาจเป็ น
ผลิตภัณฑ์แนะน�ำใหม่ก็ได้เพราะถือเป็ นการเปิ ด
ตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 4) การมีหางบัตรส�ำหรับชิงเงิน
รางวัลหรื อของแถมต่างๆ
3. การเน้นกลยุทธ์เชิงรุ ก โดยการเปิ ดตลาด
สิ นค้าที่ระลึกผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยสร้าง
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เครื อข่ายกลุ่มสิ นค้า OTOP ต่างๆ และมุ่งเน้นกลุ่ม
เป้ า หมายทุ ก เพศ โดยแยกเป็ นประเภทสิ น ค้า
ซึ่งภายในจังหวัดตรังยังไม่มกี ารท�ำตลาดในรูปแบบนี้

สรุปผล

จากผลการวิ จ ัย ท�ำ ให้ส รุ ป ผลการพัฒ นา
ร้านสิ นค้าที่ระลึกได้ดงั นี้
1. ด้ ว ยจั ง หวัด ตรั ง มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มากมายดังนั้นควรน�ำแหล่งท่องเที่ ยวมาก�ำหนด
รู ปแบบการสร้างร้านขายสิ นค้าที่ระลึกให้ควบคู่
กับเส้นทางการท่องเที่ยวเช่น อ.ห้วยยอด มีถ้ ำ� เลเขา
กอบก็นำ� มาสร้ างรู ปแบบการท่องเที่ยวโดยเที่ยว
ถ�้ำ เลแวะซื้ อ ไม้เ ทพทาโร ส่ ว น อ.ปะเหลี ย น
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส� ำ คัญ คื อ แหลมหยงสตาร์
ก็สร้างรู ปแบบการท่องเที่ยว “เที่ยวแหลมหยงแวะ
ซื้ อ ไตปลาแห้ ง ” อ�ำ เภอกัน ตัง มี ท่ า เรื อ ดี มี ร้ า น
อาหารอร่ อย เป็ นที่ต้ งั บ้านเดิ มของ พระยารัษฎา
นุ ป ระดิ ษ ฐ์ ม หิ ศ รภัก ดี (คอซิ ม บี๊ ณ ระนอง)
เจ้าเมืองตรัง และเป็ นที่ปลูกยางพาราต้นแรกของ
ประเทศไทย สามารถน�ำมาพัฒนาควบคู่กบั การ
สร้างร้านขายสิ นค้าที่ระลึกได้
2. ก� ำ หนดร้ านขายสิ นค้ า แบบเน้ น
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นและนักท่องเที่ยวสามารถผลิต
สิ นค้าได้เอง เช่น อ.นาโยง มีร้านขายสิ นค้าที่ติด
ตลาดอยูแ่ ล้วนัน่ คือผ้าทอนาหมื่นศรี แต่ควรเน้นที่
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมการผลิตและทดลอง
ทอผ้าได้ดว้ ยตนเอง
3. ก�ำหนดร้ านขายสิ นค้าแบบทดลองท�ำ
และชมวิธีการผลิต เช่น อ�ำเภอสิ เกา สามารถให้นกั
ท่ อ งเที่ ย วเข้า ชมวิ ธี ก ารสานเตยปาหนั น เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ และให้นักท่ องเที่ ยวได้ทดลอง
สานเตยปาหนันได้ดว้ ยตนเองรวมถึงการท�ำปลา
เค็มกางมุง้

125

4. ก�ำหนดร้านขายสิ นค้าแบบกินสนุกช๊อป
สบาย เช่น อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอรัษฏา ซึ่ งเป็ นแหล่ง
ของกิ น ขึ้ น ชื่ อ คื อ ขนมเค้ก และหมู ย่า ง จัด เป็ น
แหล่งขายสิ นค้าที่ ระลึ กประเภทของกิ น โดยจัด
บรรยากาศให้นกั ท่องเที่ยวสามารถแวะรับประทาน
เป็ นอาหารหลักหรื ออาหารว่าง หรื อแหล่งทดลอง
ชิมอาหารขึ้นชื่อของตรังได้

ข้ อเสนอแนะ

1. งานวิจยั นี้สามารถจะก�ำหนดรู ปแบบการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยผ่านร้านขาย
สิ นค้าที่ระลึก จัดให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
และมีชุมชนเป็ นผูด้ ูแลและสร้ างสรรค์ให้เหมาะ
สมกับประเภทของสิ นค้า การผลิตสิ นค้า รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุ มชนนั้น สิ่ งเหล่านี้ จะ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
และยังท�ำให้ชุมชนสามารถสร้างจิตส�ำนึ กในการ
รักบ้านเกิดได้อีกด้วย
2. ส�ำหรับการน�ำผลการวิจยั ไปใช้ เพราะ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ พบว่ า สิ น ค้า ที่ ร ะลึ ก ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ดั้งเดิม กลับลดความนิ ยมลง และในขณะเดียวกัน
ผลิ ตภัณฑ์อาหารทะเลกลับได้รับความนิ ยมมาก
ขึ้น มีการสั่งซื้ อมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี จะต้องศึกษา
ปั จจัยในการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน
ของสิ นค้าที่ระลึกแบบดั้งเดิม เช่น หมูยา่ ง ขนมเค้ก
และสิ นค้าประเภทอาหารทะเล โดยประเด็นศึกษา
ไปที่ความแปลกใหม่ ความหลากหลาย เพื่อการ
พัฒนาตลาดสิ นค้าที่ระลึกต่อไป
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เอกสารอ้ างอิง
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