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บทคดัย่อ

 ปัจจุบนัน้ีจ�านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัตรังเพิ่มมากข้ึนทุกปี ในแต่ละ

คร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวกจ็ะมีการซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ กลบัไปทุกคร้ัง  ดงันั้นถา้พิจารณาถึงร้าน

ขายของท่ีระลึกในจงัหวดัตรังนั้นมีเฉพาะร้านคา้ขนาดเล็กและขายสินคา้เจาะจงกลุ่มลูกคา้มากเกินไป 

ไม่มีร้านคา้ท่ีเป็นร้านคา้ขนาดใหญ่และขายสินคา้ทุกอยา่งท่ีเป็นสินคา้ท่ีระลึกของจงัหวดั ส่วนท่ีมีอยูก่็

ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควรทั้งท่ีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงไดท้�าการวิจยั

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก (2) ศึกษารูปแบบ

และกลยทุธ์ทางการตลาดของสินคา้ท่ีระลึกในจงัหวดัตรัง (3) ศึกษาแนวทางในการพฒันาร้านขายสินคา้

ท่ีระลึกงานวจิยัน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ ผูป้ระกอบการ ท่ีมีอาชีพเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

และหรืออุตสาหกรรมบริการ จ�านวน 30 คน โดยใชว้ิธีสุ่มแบบเจาะจง ส่วนกลุ่มท่ีสองคือนกัท่องเท่ียว

จ�านวน 400 คน  ใชก้ารสุ่มตามความสะดวก

 ผลการวจิยัพบวา่การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก โดยภาพรวมความ

พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก อยูใ่นระดบัมาก (X= 4.05, SD. = 0.92) เม่ือพิจารณา 3 ล�าดบั

แรกพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส�าคญั  ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้มากท่ีสุด  รองลงมา  คือ ดา้นราคา และ

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่ายตามล�าดบัจากการศึกษาขอ้มูลทางการตลาดโดยศึกษากลยทุธ์ทางการตลาด

ท�าใหไ้ดก้ลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถก�าหนดแนวทางในการพฒันาร้านขายของท่ีระลึกใหเ้ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงชุมชนโดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือ 

ราคามีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัคุณภาพสินคา้ และควรมีการก�าหนดราคาสินคา้เป็นชุดสินคา้ เช่น
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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 

การจดัสินคา้ใหเ้ป็นเซ็ตใหญ่มีจ�านวน 3 ช้ินเลก็บรรจุอยูด่า้นในสินคา้และความตอ้งการของผูซ้ื้อมีความ

สัมพนัธ์กบัการพฒันาตลาดสินคา้ของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว โดยความตอ้งการของผูซ้ื้อเพิ่มมากข้ึน 

ท�าใหผู้ผ้ลิตตอ้งพฒันาตลาดสินคา้มากข้ึน

ค�าส�าคญั: ร้านขายของท่ีระลึก, นกัท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงชุมชน

บทน�า
 ปัจจุบนัตลาดการท่องเท่ียวในจงัหวดัตรัง

ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาก

ข้ึน มีการส่งเสริมใหน้กัท่องเท่ียว (Tourist) เขา้มา

เท่ียวในจังหวัดตรังมากข้ึน โดยมีการจัดงาน

เทศกาลต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวเขา้มา

ในจงัหวดัตรัง เช่นงานเทศกาลหมูยา่ง งานเทศกาล

ขนมเคก้ หรือแมแ้ต่งานเทศกาลท่ีมีช่ือเสียงระดบั

นานาชาติ เช่น งานววิาห์ใตส้มุทร  นอกจากนั้นยงั

ไดรั้บการส่งเสริมให้มีการพฒันาทางดา้นแหล่ง

ท่องเท่ียวทั้งทางทะเล และทางบกมากข้ึน รวมถึง

ได้มีการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนโดยการ
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สนบัสนุนใหแ้ต่ละชุมชนสร้างรายไดจ้ากการขาย

ของท่ีระลึกให้กับนักท่องเ ท่ียว เ ช่น ผ้าทอ 

นาหม่ืนศรี  ไมเ้ทพทาโร  ขนมเคก้  หมูยา่ง งาน

จกัสานต่างๆ เป็นตน้

 โดยงานวิจัยน้ีศึกษาความพึงพอใจของ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อร้านขายของท่ีระลึกและความเป็น

ไปไดท้างการตลาด เพื่อพฒันาแนวทางการจดัการ

ของร้านขายสินคา้ท่ีระลึกของจงัหวดัตรังท�าการ

ศึกษาขอ้มูลดา้นการตลาดโดยใชแ้นวคิดทางการ

ตลาด (Marketing Concept) ซ่ึงเป็นแนวคิดในการ

ด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคควบคู่กับการบรรลุวตัถุประสงค์

ระยะยาวขององคก์ร ส่วนการตลาด (Marketing) 

นั้นAmerican Marketing Association ไดนิ้ยามวา่

เป็นกระบวนการวางแผนและบริหารผลิตภณัฑ์

บริการ หรือแนวความคิด ราคา การส่งเสริมการ

ตลาด และจดักระจายผลิตภณัฑ ์บริการ หรือแนว

คิดนั้นๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีสร้างความ

พึงพอใจแก่ผูบ้ริโภคและบรรลุวตัถุประสงคข์อง

องคก์ร (วทิวสั, 2545) ในงานวจิยัน้ีไดศึ้กษาทฤษฏี

ความพงึพอใจเพือ่ใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการวเิคราะห์

ความต้องการสินค้าท่ีระลึกของนักท่องเท่ียว 

ศึกษากลยุทธ์ส่วนผสมการตลาด (Marketing – 

mix strategy) โดย Mccarthy (1978) ไดก้�าหนด

ส่วนผสมทางการตลาดไว้ 4 อย่างหรือ 4P’s  

ซ่ึงไดแ้ก่ Product, Price, Place และ Promotion 

(อจัจิมา และ สายสวรรค,์ 2544) ในการสร้างความ

คาดหวงัจากกลยทุธ์ส่วนผสมการตลาด เม่ือกลุ่ม

เป้าหมายมีบุคลิกภาพท่ีชดัเจนจะท�าให้ความคาด

หวงัมีความเป็นไปไดโ้ดยดูจากราคาเป็นราคาท่ี

กลุ่มเป้าหมายยอมรับวา่เหมาะสม การจดัจ�าหน่าย 

เป็นการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพและ

อ�านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ ดา้นการส่งเสริม

การขาย เป็นความพยายามในการท�าให้สินคา้นั้น

ขายได้ และการบรรจุภัณฑ์ซ่ึงเป็นข้อย่อยของ

ผลิตภณัฑน์ั้นควรมีความพิเศษมากข้ึน (เสรี, 2542) 

และไดรั้บการเอาใจใส่เพราะมีผลต่อการดึงดูดให้

กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจได้

 การศึกษาด้านอุปสงค์ (Demand) และ

อุปทาน (Supply) อุปสงค ์คือ  จ�านวนของสินคา้

หรือบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการท่ีจะซ้ือ  หรือใช้

บริการอุปสงคต์ลาด (Market demand) เป็นอุปสงค์

ของผู ้บริโภคทั้ งหมดในตลาด หาได้โดยรวม

อุปสงคส่์วนบุคคลเขา้ดว้ยกนั นัน่คือรวมปริมาณ

ซ้ือท่ีระดบัราคาเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั ปัจจยัในการ

ก�าหนดอุปสงคข้ึ์นอยูปั่จจยัหลายอยา่ง ไดแ้ก่ ราคา

ของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น รายไดข้องผูบ้ริโภค 

ราคาของสินค้าหรือบริการชนิดอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

รสนิยมของผูบ้ริโภค จ�านวนผูบ้ริโภค และการ

คาดคะเนเก่ียวกบัราคาในอนาคต (ภราดร, 2547) 

อุปทานของสินคา้ คือ จ�านวนต่างๆ ของสินคา้หรือ

บริการนั้น ท่ีผูผ้ลิตมีความเต็มใจท่ีจะผลิตและน�า

ออกขาย ณ ระดบัราคาต่างๆ ภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด โดยใชก้ฎแห่งอุปทาน (Law of Supply) 

ระบุว่าปริมาณของสินคา้และบริการชนิดใดชนิด

หน่ึง ท่ีผู ้ผ ลิตหรือพ่อค้าต้องการจะขายยอม

แปรผนัโดยตรงกับราคาของสินค้าและบริการ

ชนิดนั้ นเสมอ (ว ันรักษ์, 2549) เม่ือได้ข้อมูล 

ด้านการตลาดผูว้ิจัยก�าหนดแยกเป็นการศึกษา 

การตลาดการท่องเท่ียว (Marketing of Tourism) 

เพื่อศึกษาเฉพาะตลาดการท่องเท่ียว  เป็นการตลาด

ระดบัจุลภาค หรือการตลาดของผูป้ระกอบการ

ธุรกิจการท่องเท่ียว โดยองค์การท่องเท่ียวโลก 

(World Tourism Organization) ไดใ้หค้วามหมายวา่ 

“ปรัชญาของการจดัการให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวโดยการวิจยั การพยากรณ์ และ
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การเลือกสรรผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม

กับตลาด โดยบรรลุวตัถุประสงค์และให้ได้ผล

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ” (ฉลองศรี, 2544)  

การตลาดการท่องเท่ียวมีจุดเนน้ส�าคญั 3 ประการ 

คือ 1) มุ่งเน้นในประเด็นท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของนักท่องเท่ียว 2) ความตอ้งการของ 

นักท่องเท่ียวทราบไดโ้ดยการวิจยัตลาดและการ

พยากรณ์ความตอ้งการของตลาดในอนาคตและ  

3) แนวความคิดเก่ียวกบัวงจรชีวิตของทรัพยากร

การท่องเท่ียว ความชอบหรือไม่ชอบของนกัท่อง

เท่ียวมีอิทธิพลมากต่อการน�ามาประยุกต์ใช้ใน 

การก�าหนดนโยบายของธุรกิจการท่องเท่ียว  

(นิคม, 2536)

 ปัจจุบนัน้ีจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

เขา้มาท่องเท่ียวในจังหวดัตรังเพิ่มมากข้ึนทุกปี  

ในแต่ละคร้ังของการเดินทางมาท่องเท่ียวก็จะมี

การซ้ือของท่ีระลึกต่างๆ กลบัไปทุกคร้ัง  ดงันั้น 

ถา้พิจารณาถึงร้านขายของท่ีระลึกในจงัหวดัตรัง

นั้นมีเฉพาะร้านคา้ขนาดเลก็และขายสินคา้เจาะจง

กลุ่มลูกคา้มากเกินไป ไม่มีร้านคา้ท่ีเป็นร้านคา้

ขนาดใหญ่และขายสินคา้ทุกอย่างท่ีเป็นสินคา้ท่ี

ระลึกของจงัหวดั ส่วนท่ีมีอยู่ก็ไม่มีคุณภาพเท่าท่ี

ควรทั้งท่ีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการซ้ือ

สินคา้ท่ีระลึกมีเป็นจ�านวนมาก แต่การจดัการดา้น

ร้านค้าไม่สอดรับกับความต้องการ ด้วยเหตุน้ี 

จึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจในการศึกษาถึงรูปแบบ 

กลยุทธ์ในการจัดการร้านขายสินค้า ท่ีระลึก  

รวมทั้ งยงัต้องการศึกษาถึงความพึงพอใจของ 

นกัท่องเท่ียวในการซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ ทั้งน้ี

เพื่อจะได้น�าขอ้มูลนั้นมาวิเคราะห์แนวทางการ

พฒันาร้านขายสินคา้ท่ีระลึกเพื่อส่งเสริมการท่อง

เท่ียวในคราวต่อไป

วธีิด�าเนินการวจิยั
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยักรณีศึกษา  โดย

การวิเคราะห์เอกสารควบคู่กบัการศึกษารายกรณี

ตามระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสงัเกต  การ

สัมภาษณ์  เพื่อให้ไดข้อ้มูลตามประเด็นการวิจยั 

และน�าขอ้มูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

เสนอผลการวิจยั  ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

โดยมีกรอบแนวความคิดในการวจิยัดงัต่อไปน้ี

ภาพที ่1 กรอบแนวความคิดในการวจิยั

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปจจัยส่วนบุคคล ั

ความต้องการของลูกค้า

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

การพัฒนาตลาดสินค้าที่ระลึกเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดตรัง 
โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. ด้านภาพลักษณ์ของสินค้า
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านส่งเสริมการตลาด
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ขั้นตอนในการด�าเนินการวจิยัมดีงัต่อไปนี้

 1. ศึกษาเอกสาร/ข้อมูลทุติยภู มิ ต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฏีด้านส่วนประสมทางการ

ตลาด ความตอ้งการดา้นการท่องเท่ียวโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ขอ้มูลดา้นตลาดเพ่ือการท่องเท่ียว 

 2. ลงส�ารวจในพื้นท่ีจริง  เพื่อระดมปัญหา

กับชุมชนรวมถึงรับฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ ในชุมชนและขอ้มูลอ่ืนๆ

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

 ในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 

กลุ่ม คือกลุ่มแรกเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงั

จงัหวดัตรัง  โดยผูว้จิยัใชว้ธีิการก�าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ ท่ี

ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 (ธีรวุฒิ, 2550) 

จ�านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตามความสะดวก 

(Convenience Samplings) ส่วนกลุ่มท่ีสองเป็น 

ผูป้ระกอบการ กล่าวคือ ผูป้ระกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และหรืออุตสาหกรรม

บริการ จ�านวน 30 ราย โดยการใชว้ิธีการสุ่มแบบ

เจาะจง (Purposive Samplings) และด�าเนินการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีสองมีดงัต่อไปน้ี

 2.1 เจา้ของบริษทัทวัร์ จ�านวน 10  ราย

 2.2 เจา้ของท่ีพกั จ�านวน10  ราย

 2.3 เจา้ของร้านขายสินคา้ท่ีระลึก จ�านวน   

  10  ราย

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์และการสังเกต

 1. แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) ของลิเคิอร์ท โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 

เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ และน�ามา

ก�าหนดแนวทางในการพฒันาร้านขายสินค้าท่ี

ระลึกดงัน้ี

 5 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด

 4 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก

 3 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจปานกลาง

 2 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ย

 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด

 2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ประกอบการ 

ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและ 

หรืออุตสาหกรรมบริการเป็นแบบสอบถามแบบ 

มีโครงสร้าง (Structured interview) และใชค้ �าถาม

ปลายเปิด (Open-ended questions)

 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

observation) และศึกษาจากปัจจยัแวดลอ้มต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง

การเกบ็รวบรวมข้อมูล
 ก่ อ น ท่ี จ ะ มี ก า ร จัด ท�า แ บ บ ส อ บ ถ า ม 

เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างการตลาด ไดมี้การ

รวบรวมขอ้มูล ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม รวม

ทั้ งงานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูล 

เบ้ืองตน้ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการก�าหนด

รูปแบบการวิจยั จากนั้นมีการลงพื้นท่ีของกลุ่ม

ตวัอย่าง ศึกษาถึงความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว

ในเร่ืองของสินค้าท่ีระลึก เ ม่ือได้ข้อมูลแล้ว  

ก็จะน�ามาประมวลผลเพื่อจัดท�าแบบสอบถาม

ส�าหรับถามสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับ 

การท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ท่ีพกั บริษทัทวัร์ 

ฯลฯ เพื่อศึกษาถึงการใหบ้ริการตามความตอ้งการ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงั จงัหวดัตรังตามพื้นท่ี

เป้าหมาย
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การวเิคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ จะใชส้ถิติ

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน คือการวิเคราะห์

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

หาค่าความถ่ี (Frequency) หาค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยด�าเนินการดงัน้ี

 ส่วนท่ี  1  ใชว้ธีิวเิคราะห์ทางการตลาดโดย

ใชห้ลกัดงัต่อไปน้ี

 1.1 ขอ้มูลทางดา้นตลาดการบริการ 7 P  คือ 

P = Product ผลิตภัณฑ์  P = Price มูลค่าของ

ผลิตภณัฑ ์(ราคา)  P=Place  ช่องทางการจดัจ�าหน่าย  

P=Promotion  ประชาสมัพนัธ์  P=People  พนกังาน  

P=Process  กระบวนการให้บริการ  P=Physical 

evidence บรรยากาศในการใหบ้ริการ 

 1.2 กลยทุธ์ทางการตลาด โดยยดึหลกั 3 C 

คือ C=Customer ลูกคา้ C=Competitors คู่แข่งขนั 

C=Company  ความสามารถของบริษทั

 ส่วนท่ี  2  เม่ือไดข้อ้มูลทางการตลาดแลว้ก็

จะน�าไปสู่การจดัรูปแบบการด�าเนินกิจการร้าน

ขายสินคา้ท่ีระลึก  โดยการใชห้ลกัการวิเคราะห์

ปัจจยัภายในและภายนอกดงัน้ี

 2.1. ส�ารวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีต่อสินค้าท่ีระลึก เพื่อศึกษาความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ของนักท่องเท่ียว โดยล�าดับความ

ตอ้งการจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเพื่อจะได้

หาแนวทางปรับปรุงสินคา้ท่ีมีความตอ้งการนอ้ย

ท่ีสุดใหเ้ป็นสินคา้ใหม่ได ้

 2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

(Analyzing marketing situation) โดยใช้วิธี

วเิคราะห์ SWOT      

 2.3 น�าขอ้มูลความพงึพอใจและการวเิคราะห์ 

SWOT มาก�าหนดแนวทางการพฒันาร้านขาย

สินคา้ท่ีระลึก

ผลการวจิยั
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นและวยัท�างาน กล่าวคือ มีอายุ

ระหวา่ง  15-34 ปี  ร้อยละ 81.5 โดยแบ่งเป็นช่วง 

อายรุะหวา่ง 15-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 50.5 และอายุ

ระหวา่ง 25-34  ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ

ช่วงอายุระหว่าง  35-44 และช่วงอายุระหว่าง  

55-64 ปี ท่ีจ �านวนคนเท่ากนัคือ ร้อยละ 6 รองลง มา

คือช่วงอายรุะหวา่ง 45-54 ปี ร้อยละ 4 และ ช่วงอาย ุ

65 ปีข้ึนไป  ร้อยละ 2.5 ตามล�าดบั  ส่วนผูต้อบแบบ

สอบท่ีมาท่องเท่ียวจังหวดัตรังจ�านวน 400 คน  

โดยกลุ่มท่ีเดินทางมาจงัหวดัตรังท่ีมีจ�านวนมากสุด

และรองลงมามีคา่ใกลเ้คียงกนัคือผูท่ี้มาจงัหวดัตรัง 

2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34 และมาคร้ังแรก คิดเป็น

ร้อยละ 30.5 รองลงมาคือ 3 คร้ังต่อปี คิดเป็น 

ร้อยละ 23 และมา 2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.5

 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก พบวา่ ดา้นความตอ้งการของ

สินคา้ท่ีระลึกของนกัท่องเท่ียว โดยการใชร้ะดบั

ความพึงพอใจในการประเมินพบว่าการให้ความ

ส� า คัญ เ ก่ี ย ว กับ ร ะ ดับ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง 

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก ในด้านสินคา้ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริม

การตลาด ท�าใหแ้นวทางการพฒันาร้านขายสินคา้

ท่ีระลึกเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงชุมชนใน

จงัหวดัตรังเป็นไปตามความตอ้งการท่ีมีแนวโนม้

ท่ีน่าจะเขา้สู่ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  จากผล

การวเิคราะห์พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วาม

ส�าคญักบัภาพลกัษณ์ของสินคา้ (X = 4.21, SD. = 0.91) 

ดา้นราคา (X = 4.10, SD. = 0.85) ดา้นช่องทาง 

การจดัจ�าหน่าย (X = 3.95, SD. = 0.97) และดา้น 

ส่งเสริมการตลาด (X =3.93, SD. = 0.94) โดยมี

ระดบัความพึงพอใจในภาพรวม (X = 4.05, SD. = 

0.92) ดงัตารางท่ี 1 
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 การศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการ

ตลาดได้ผลการวจิยัดงันี้

 1. ดา้นผลิตภณัฑท่ี์ระลึกจากการวจิยัพบวา่  

สถานประกอบการใหค้วามส�าคญัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

ท่ีเหมาะสมกบัสินคา้ท่ีระลึกของชุมชนในรูปแบบ

ต่างๆ  มากท่ีสุด ส่งเสริมการขายสินคา้ท่ีระลึกตาม

ชุมชน ส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวชมการผลิต

สินคา้ท่ีระลึก  ส่งเสริมการสร้างรูปแบบผลิตภณัฑ์

สินคา้ท่ีระลึกในรูปแบบใหม่ๆและใหน้กัท่องเท่ียว

มีส่วนร่วมในการทดลองท�าผลิตภณัฑ ์ตามล�าดบั

 2. ด้านร้านค้า มีความสะอาด มีสินค้า

มากมายใหเ้ลือกและสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดน้าน

 3. ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ นักท่องเท่ียว 

พงึพอใจรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมากท่ีสุด 

รองลงมาคือนักท่องเท่ียวตอ้งการรูปแบบท่ีเน้น

ความสวยงามและความแปลกใหม่ ส่วนท่ีเป็น

บรรจุภณัฑน์กัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจในความ

สวยงามวิจิตรบรรจงมากกว่าความทนัสมยัและ

ความเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าถ่ิน

 4. ดา้นราคา  นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ

ราคาสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบัคุณภาพมากท่ีสุด และ

ล�าดับรองลงมาคือการก�าหนดราคาท่ีแน่นอน 

ส่วนล�าดบัต่อไปคือการจดัสินคา้ให้เป็นชุดสินคา้ 

เช่น จดัสินคา้ใหเ้ป็นแพก็เกจใหญ่

 5. ช่องทางการจ�าหน่าย  นักท่องเท่ียวมี

ความพึงพอใจต่อการซ้ือสินคา้ท่ีร้านคา้มากท่ีสุด 

รองลงมาคือร้านคา้ท่ีเป็นสาขา ล�าดบัถดัมาคือมี

ตวัแทนจ�าหน่ายมาขายและสุดทา้ยคือการสั่งซ้ือ

ทางอินเตอร์เน็ต โทรศพัทแ์ละไปรษณียต์ามล�าดบั

 6. การส่งเสริมการตลาด นักท่องเท่ียว

ตอ้งการใหมี้การลดรายการสินคา้มากท่ีสุด รองลงมา

คือการบริการของพนักงานภายในร้าน และการ

บริการระหว่างการซ้ือ รวมถึงการโฆษณาใน 

รูปแบบต่างๆ เช่น ติดป้ายโฆษณา  ล�าดบัถดัมาคือ

การจดัท�าเส้นทางการท่องเท่ียวบริเวณท่ีร้านขาย

สินคา้ท่ีระลึก  

 7. การให้ความส�าคญัเก่ียวกบัระดบัความ

พึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินค้าท่ีระลึก  

ในดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

ดา้นส่งเสริมการตลาด ท�าให้แนวทางการพฒันา

ร้านขายสินคา้ท่ีระลึกเพื่อการพฒันาการท่องเท่ียว

เชิงชุมชนในจงัหวดัตรังเป็นไปตามความตอ้งการท่ีมี

แนวโนม้ท่ีน่าจะเขา้สู่ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยว จ�านวน  10  ราย สรุปผลได้ดงัประเดน็

ต่อไปนี้

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนกัท่องเท่ียว  

พบวา่นกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ

ตารางที ่1  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด

ความพงึพอใจของนักท่องเทีย่วต่อสินค้าทีร่ะลกึ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้   4.21 0.91 มาก

ดา้นราคา 4.10 0.85 มาก

ดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย 3.95 0.97 ปานกลาง

ดา้นส่งเสริมการตลาด 3.93 0.94 ปานกลาง

ความพงึพอใจโดยรวม 4.05 0.92 มาก
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ของบริษทัทวัร์มกัเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาเป็นกลุ่ม

ใหญ่ จากหน่วยงานต่างๆ โดยเขา้มาจองทวัร์เป็น

หมู่คณะ และนิยมเท่ียวแบบเช้าไปเย็นกลับ 

ประทบัใจโปรแกรมท่องทะเลตรังใน 4 เกาะ คือ 

เกาะมา้ เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะมุก  มากท่ีสุด

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้านขายสินคา้ท่ี

ระลึกนั้น ผูป้ระกอบการดา้นเจา้ของบริษทัทวัร์ให้

ความเห็นสรุปไดด้งัน้ี ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการและมากบัมคัคุเทศกน์�าทางมกัจะมีร้าน

ประจ�าของตนเองอยู่แลว้ ส่วนนกัท่องเท่ียวท่ีซ้ือ

สินคา้ตามจุดต่างๆ นั้นมกัจะเลือกซ้ือสินคา้ตาม

ความชอบของตนเอง โดยเลือกจากความแปลก

ของสินคา้ ความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่น และ

มกัเป็นสินคา้ท่ีมีขนาดกลางมากกว่าขนาดใหญ่ 

และนกัท่องเท่ียวมกัจะเลือกเขา้ซ้ือสินคา้ในร้านท่ี

มีลกัษณะน่าเลือกซ้ือของ เช่นมีการจดัสินคา้โชว์

หน้าร้านได้สวยงาม มีบรรยากาศภายในร้านท่ี

เหมาะแก่การเลือกสินคา้  และพนักงานบริการ

ใหก้ารดูแลอยา่งดี  พดูจาดี  

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการที่ เ ป็น

เจ้าของทีพ่กัแรม จ�านวน  10  ราย  ดงัประเดน็ต่อไปนี้

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนกัท่องเท่ียว

นกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ 

และมีการจองห้องพกัจ�านวนมากท�าให้ท่ีพกัแรม

ส่วนใหญ่จะมีสินคา้วางจ�าหน่ายดว้ย  แต่นกัท่อง

เท่ียวใหก้ารนิยมค่อนขา้งนอ้ย

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้านขายสินคา้ท่ี

ระลึกนกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้ท่ี

ระลึกท่ีสามารถน�าไปฝากญาติ หรือมิตรสหายมาก

ท่ีสุด และไม่นิยมสินคา้ท่ีมีลกัษณะช้ินใหญ่ แต่

นิยมซ้ือช้ินท่ีราคาเหมาะสมกบัสินคา้ เช่น กระเป๋า

สาน  ผา้ทอนาหม่ืนศรี  รวมถึงขนมเคก้รสชาติ

ต่างๆ นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาโดยส่วนใหญ่มกัจะมา

เป็นหมู่คณะ ดงันั้นการซ้ือสินคา้เหล่าน้ีก็มกัจะ

เป็นการซ้ือท่ีมีมูลค่ามากพอสมควร แต่โดยส่วน

ใหญ่คณะทวัร์ต่างๆ มกัจะมีร้านประจ�าอยู่แล้ว 

ท�าใหร้้านท่ีเปิดใหม่จะไม่สามารถแยง่ลูกคา้ได ้แต่

ถา้หากมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใน

การส่งเสริมใหเ้กิดกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย แต่สามารถ

รวมกลุ่มกนัขายได ้เช่น เส้นทางจากสุราษฎร์ธานี

ไปกรุงเทพฯ หรือ เส้นทางพทัลุง-หาดใหญ่ ท่ีมี

กลุ่มร้านคา้รายย่อยรวมตวักนัสร้างสถานท่ีขาย

สินคา้ท่ีระลึก และมีการขายอาหารอยา่งอ่ืนผสมดว้ย

 ผลการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการที่ เ ป็น

เจ้าของร้านขายสินค้าที่ระลึก จ�านวน  10  ราย  

ดงัประเดน็ต่อไปนี้

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นของนกัท่องเท่ียว

นกัท่องเท่ียวโดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ 

และมีการซ้ือของจากความต้องการของตนเอง

และมีการฝากซ้ือ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเขา้มา

ใชบ้ริการนั้นมกัจะเป็นนกัท่องเท่ียวหญิงมากกวา่ชาย

 ในการสัมภาษณ์ประเด็นร้านขายสินคา้ท่ี

ระลึก นักท่องเท่ียวนิยมซ้ือสินคา้ท่ีสามารถน�า

กลบัไดง่้าย โดยแยกประเภทไดด้งัน้ี นกัท่องเท่ียว

หญิงจะนิยมซ้ือสินคา้มากกว่านักท่องเท่ียวชาย 

และนิยมซ้ือสินคา้ไดทุ้กประเภท ดงันั้นหากจะ

พฒันาร้านขายสินคา้ท่ีระลึกให้ค �านึงถึงนักท่อง

เท่ียวกลุ่มน้ีใหม้ากท่ีสุด เพราะนกัท่องเท่ียวผูห้ญิง

นั้นมกันิยมซ้ือสินคา้โดยใชอ้ารมณ์เป็นหลกั คือ  

มีการดึงดูดให้ซ้ือไดจ้าก สีสันของสินคา้ ความ

แปลกใหม่ของสินคา้ รวมถึงความน่ารัก กะทดัรัด

ของสินคา้  ท�าใหก้ลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมกัจะซ้ือ

กลบัไปฝากญาติ และเพื่อนๆ มากท่ีสุด ส่วนกลุ่ม

นักท่องเท่ียวชายนั้ นนิยมซ้ือสินค้าโดยดูจาก

เหตุผลการใชง้านเป็นหลกั เช่น สินคา้ชนิดน้ีท�า

อะไรไดบ้า้ง  มีการใชง้านไดดี้หรือไม่ หรือ อาจดูท่ี

ความจ�าเป็นในการซ้ือ ถา้ตอ้งการกลุ่มเป้าหมายท่ี

เป็นลูกคา้ชาย จะตอ้งมีการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีการ
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ใชง้านไดห้ลากหลาย 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

แบบสอบถามของผูป้ระกอบการดงัตารางท่ี 2

 จากตารางการวเิคราะห์ SWOT พบวา่ จุดแขง็

ของผลิตภณัฑ์ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ราคามีความเหมาะสม และสามารถหาวตัถุดิบได้

ในพื้นท่ี แต่ยงัมีจุดอ่อนท่ีผูป้ระกอบการยงัขาด

ความรู้ดา้นการตลาด และในพ้ืนท่ีของชุมชนใน

เขตชนบทยงัขาดมาตรฐานในการสร้างร้านขาย

สินคา้ จะมีเฉพาะในพื้นท่ีเขตเมือง นอกจากนั้นยงั

ขาดการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีในการเผยแพร่ขอ้มูล

ด้านผลิตภณัฑ์ แมว้่าโอกาสด้านผลิตภณัฑ์จะมี

การให้การสนับสนุนในเชิงนโยบายจากภาครัฐ

มากพอสมควรแต่กข็าดความต่อเน่ืองส่งผลใหก้าร

พฒันาดา้นผลิตภณัฑย์งัไม่ไดม้าตรฐานมานกั ยกเวน้  

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ SWOT ของผูป้ระกอบการ

จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

ด้านผลติภณัฑ์

1. สินคา้ท่ีระลึกมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

2. สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์

3. มีการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งสวยงาม

4. มีวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน

5. มีสินคา้ทางการเกษตร ราคาถูก รวมทั้ง 

 ผลิตภณัฑพ์ื้นบา้น

ด้านผลติภณัฑ์

1. ผูป้ระกอบการยงัไม่มีความรู้ดา้นการตลาด 

 อยา่งเพียงพอ

2. ไม่มีร้านคา้ขายของท่ีแสดงเอกลกัษณ์ในชุมชน 

 ท่ีมีมาตรฐาน (ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก) 

3. การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัสินคา้มีไม่มากนกั   

 ไม่ชดัเจน  ส่งผลให ้นกัท่องเท่ียวไม่รู้จกั เพราะ 

 ส่ือทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ยงัมีขอ้มูลไม่ 

 ละเอียด

ด้านการจดัการท่องเทีย่ว

1. สามารถสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลาก 

 หลาย อาทิ การป่ันจกัรยานชมเมือง และการ 

 เดินเท่ียวชมถ�้า และแวะซ้ือสินคา้

2. ชุมชนมีอธัยาศยัไมตรีมีความเป็นมิตร 

 มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ความเอ้ืออาทร  

 เป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหก้ลบัมา 

 เท่ียวซ�้ าและบอกต่อ ๆ  กนัไป

3. ชุมชนมีการรวมกลุ่ม ในการจดัการการท่อง 

 เท่ียว อาทิ กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี กลุ่มจกัสาน 

 เตยปาหนนั

ด้านการจดัการท่องเทีย่ว

1. ไม่มีกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีสามารถตอบ 

 สนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและ 

 สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑม์ากนกั

2. เสน้ทางคมนาคมขนาดเลก็  ถนนแคบป้ายบอกทาง

 มีนอ้ย ไม่ชดัเจน ไม่ถาวร ส่วนใหญ่ จะเป็นป้าย

 เลก็ ๆ  และติดตั้งไม่ตลอดทั้งเสน้ทาง

3. ท่ีพกั/โฮมสเตยย์งัไม่ไดม้าตรฐาน 

4. ไม่มีรูปแบบการบริหารจดัการการท่องเท่ียว 

 ท่ีเป็นรูปธรรม

5. ไม่มีศูนยบ์ริการขอ้มูลแก่นกัท่องเท่ียว   

6.  ขาดเอกสารขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
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จุดแขง็ (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

ด้านผลติภณัฑ์

1. ภาครัฐมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนสินคา้ท่ี 

 ระลึก และOTOP อยา่งต่อเน่ือง

2. มีสถาบนัการศึกษาเขา้มาท�าวจิยัดา้นการ 

 ตลาดของสินคา้มากข้ึน

3. มีชุมชนรวมตวักนัเพื่อสร้างกลุ่มดา้นผลิต 

 สินคา้เพิ่มมากข้ึน

4. กลุ่มชุมชนท่ีผลิตสินคา้ออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ 

 สอดคลอ้งกบัชุมชนและความตอ้งการของ 

 นกัท่องเท่ียวมากข้ึน

ด้านผลติภณัฑ์

1. ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ ราคาน�้ามนั ราคา 

 ทองค�า ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียว  

 อาจท�าใหจ้�านวนนกัท่องเท่ียวลดลงหรือ

 มีการซ้ือสินคา้นอ้ยลง

ด้านการจดัการท่องเทีย่ว

1. นโยบายรัฐใหก้ารส่งเสริมการท่องเท่ียว

2. รัฐใหค้วามส�าคญักบัการจดัการท่องเท่ียว 

 โดยชุมชน และใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม

3. กระแสความนิยม  นกัท่องเท่ียวหนัมา

 ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ละท่องเท่ียวภายใน

 ประเทศมากข้ึน

4. นกัท่องเท่ียวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 เร่ิมใหค้วามสนใจแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

 ท่ีความเจริญยงัเขา้ไม่ถึงเพือ่ซึมซบัธรรมชาติ 

 อนับริสุทธ์ิ

ด้านการจดัการท่องเทีย่ว

1. มีการเปิดเสน้ทางการท่องเท่ียวในลกัษณะ 

 เดียวกนั บริเวณใกลเ้คียง อาทิ การท่องเท่ียว 

 ของจงัหวดัขา้งเคียงท�าใหน้กัท่องเท่ียวมีทาง 

 เลือกมากข้ึน

2. การแพร่กระจายของวฒันธรรมคนเมืองอาจจะ 

 มีผลต่อเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของชุมชน

ตารางที ่2 (ต่อ)
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 นอกจากนั้นเม่ือน�าผลการวิเคราะห์ด้าน

การจดัการท่องเท่ียวพบวา่ ในแต่ละพื้นท่ีสามารถ

จดักิจกรรมการท่องเท่ียวไดห้ลากหลาย ประกอบ

ดว้ยชุมชนมีอธัยาศยัไมตรีมีความเป็นมิตร มีความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความเอ้ืออาทร เป็นส่ิงดึงดูดใจนกั

ท่องเท่ียวให้กลบัมาเท่ียวซ�้ าและบอกต่อๆ กนัไป 

และชุมชนมีการรวมกลุ่ม ในการจดัการการท่อง

เท่ียว อาทิ กลุ่มผา้ทอนาหม่ืนศรี กลุ่มจกัสานเตย

ปาหนัน มีนโยบายให้การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

แมว้่าจะมีการเปิดเส้นทางใหม่ๆ ของจงัหวดัใกล้

เคียงเพิ่มมากข้ึน แต่ผลิตภัณฑ์หลายอย่างของ

จงัหวดัก็ยงัเป็นท่ีตอ้งการของนักท่องเท่ียว อาทิ

เช่น หมูย่าง  ขนมเคก้ ผา้ทอนาหม่ืนศรี ปลาเค็ม 

กางมุง้ เคร่ืองจกัสานเตยปาหนนั เหล่าน้ีเป็นตน้

อภปิรายผลการวจิยั
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้อภิปรายผลการวิจยั

ตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี

 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึกโดยภาพรวมความพึงพอใจ

ของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้ท่ีระลึก อยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณา 3 ล�าดับแรกพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามส�าคญั  ดา้นภาพลกัษณ์ของ

สินคา้มากท่ีสุด (X =4.21) รองลงมา  คือ ดา้นราคา 

(X = 4.10) และดา้นช่องทางการจดัจ�าหน่าย (X 

=3.95) ตามล�าดบั หากพิจารณาถึงความพึงพอใจ

จะเห็นไดว้า่นกัท่องเท่ียวพึงพอใจในการเลือกซ้ือ

สินคา้จากภาพลกัษณ์ของสินคา้ ซ่ึงในงานวิจยัน้ี

ไดแ้บ่งการประเมินภาพลกัษณ์ของสินคา้เอาไว ้3 

ประเด็น คือ ประเด็นแรกประเมินรูปแบบ/การ

ออกแบบสินคา้ ซ่ึงนักท่องเท่ียวสนใจสินคา้ท่ีมี

เอกลักษณ์ของท้องถ่ินมากท่ีสุดรองลงมาคือ  

มีความงดงามประเดน็ท่ีสองประเมินประเภทของ

สินคา้ โดยนักท่องเท่ียวสนใจผลิตภณัฑ์อาหาร

ทะเลและจกัสาน อ�าเภอกนัตงัมากท่ีสุดรองลงมา

คือผลิตภัณฑ์ขนมเค้กและหมูย่าง อ�าเภอเมือง 

อ�าเภอรัษฏาส่วนประเดน็ท่ีสามประเมิน การบรรจุ

หีบห่อของสินคา้ โดยนกัท่องเท่ียวสนใจการบรรจุ

หีบห่อของสินคา้-สวยงาม มากท่ีสุดรองลงมาคือ 

การบรรจุหีบห่อของสินคา้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

 จากการศึกษาข้อมูลทางการตลาดโดย

ศึกษากลยทุธ์ทางการตลาด โดยยึดหลกั 3 C นั้น 

ท�าให้ไดก้ลยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถก�าหนด

แนวทางในการพฒันาร้านขายของท่ีระลึกให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงชุมชนไดด้งัน้ี

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลสอดคล้องกับปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการของ

ลูกคา้โดยพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์

ต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และยงัพบวา่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ คือราคามีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัคุณภาพสินคา้และควรมี

การก�าหนดราคาสินคา้เป็นชุดสินคา้ เช่นการจดั

สินคา้ใหเ้ป็นเซ็ตใหญ่มีจ�านวน 3 ช้ินเลก็บรรจุอยู่

ดา้นในสินคา้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐนรี 

(2555) ท่ีกล่าววา่ คุณสมบติัสองประการหลกัๆ คือ 

สินคา้ตอ้งมีคุณภาพดี ใช้งานไดดี้และสินคา้ท่ีมี

ขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ยพุดี และคณะ (2558) ท่ีกล่าวว่า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและความตอ้งการ

ของลูกค้าหรือผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กับการ

พฒันาตลาดสินคา้ของท่ีระลึกเพื่อการท่องเท่ียว

 ดงันั้นหากตอ้งการให้สินคา้ท่ีระลึกไดรั้บ

ความนิยมจะต้องก�าหนดราคาสินคา้ให้มีความ

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และจะต้อง

ก�าหนดรูปแบบใหม่ๆ ของสินคา้ โดยมุ่งเน้นท่ี
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กลุ่มผู ้ซ้ือเป็นหลัก จากงานวิจัยน้ีพบว่ากลุ่ม 

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มามากท่ีสุดเป็นกลุ่ม 

นักท่องเท่ียวอายุประมาณ 15-34 ปี  ถึงร้อยละ 

81.50 

 2. ความตอ้งการของผูซ้ื้อมีความสัมพนัธ์

กบัการพฒันาตลาดสินคา้ของท่ีระลึกเพื่อการท่อง

เท่ียว โดยความตอ้งการของผูซ้ื้อเพิ่มมากข้ึน ท�าให้

ผูผ้ลิตตอ้งพฒันาตลาดสินคา้มากข้ึน สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ยพุดีและคณะ (2558) ท่ีวา่ ถา้ความ

ตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคเพิ่มมากข้ึน ท�าให้

ผูผ้ลิตตอ้งพฒันาตลาดสินคา้ของท่ีระลึกเพ่ือการ

ท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่า

ความต้องการสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเลและจกัสานของอ.กนัตงันั้น ไดรั้บความนิยม

มากท่ีสุด จึงท�าให้เกิดกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหารทะเลเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั 

ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะการท�า 

ปลาเคม็กางมุง้ ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บความนิยมมากกวา่ 

ขนมเคก้และหมูยา่ง เน่ืองจากขนมเคก้และหมูยา่ง

เป็นผลิตภณัฑด์ั้งเดิมท่ีทุกคนรู้จกั แต่ปัจจุบนัไม่มี

ความแปลกใหม่เน่ืองจากหาซ้ือไดท้ัว่ไปเกือบทุก

พื้นท่ีของภาคใตแ้ละบางส่วนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ 

จึงท�าใหลู้กคา้ลดความนิยมลง

 แนวทางการพฒันาตลาดสินค้าทีร่ะลกึของ

จังหวัดตรังควรจะต้องศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ดงัต่อไปนี้

 1. ดา้นการตลาด  ควรวิเคราะห์ความเป็น

ไปได้ในการแข่งขนัของร้านขายสินคา้ท่ีระลึก 

โดยสินค้าท่ีเคยมีช่ือเสียงดั้ งเดิม เช่น ขนมเค้ก  

หมูยา่ง ไดรั้บความนิยมลดลงเน่ืองจากมีคู่แข่งขนั

ดา้นการตลาดมากข้ึน มีการน�าสินคา้วางขายใน

ห้างสรรพสินคา้มากข้ึน ทุกคนสามารถซ้ือสินคา้

ไดส้ะดวกข้ึน แต่ท่ีส�าคญัสินคา้กลบัมีรสชาติดอ้ย

กวา่ในอดีต เพราะการประหยดัตน้ทุนในการผลิต

รวมถึงการผลิตสินคา้มากเกินความจ�าเป็น และ

การแปรรูปสินคา้ยงันอ้ยมาก ในขณะเดียวกนักลบั

พบว่าสินคา้ท่ีเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เช่นการแปรรูป

อาหารทะเลกลับได้รับความนิยมมากข้ึนทั้ งน้ี 

สืบเน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

การแปรรูปพิถีพิถนัมากข้ึน รวมทั้งมีความหลาก

หลายของการแปรรูป จึงท�าให้เกิดความน่าสนใจ

ของผูบ้ริโภค ดงันั้นสินคา้ต่างๆ จะตอ้งค�านึงถึง

คุณค่าของสินคา้ และความหลากหลายใหม้ากข้ึน 

ถึงจะสามารถพฒันาร้านคา้ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื สอดคลอ้ง

กับศิริวรรณและคณะ (2537) ได้กล่าวถึงองค์

ประกอบของผลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย สินคา้มี

คุณภาพดี คือ สามารถใช้งานได้ดี  สินค้ามี

มาตรฐานของสินคา้ โดยยงัใชว้ตัถุดิบท่ีไดรั้บการ

ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากน้ียงัมีขนาดให้

เลือกหลายขนาด 

 2. ด้านการส่งเสริมการตลาด  ซ่ึงเป็น

กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการน�ามาใชใ้นการด�าเนินงาน

ของร้านเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์และเรียก 

ผูบ้ริโภคให้รับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ของตน สอดคลอ้ง

กับงานวิจัยของ พิทักษ์และคณะ (2558) โดย

สามารถใชว้ิธีการก�าหนดไดด้งัต่อไปน้ี 1) การลด

ราคาสินคา้ 2) การจดัแพก็เกจ็สินคา้ 3) การก�าหนด

ราคาสินคา้พร้อมของแถม เช่น ซ้ือครบ 300 บาท 

แถมสินค้า อ่ืนๆ ให้ ซ่ึงสินค้า อ่ืนๆ อาจเป็น

ผลิตภณัฑ์แนะน�าใหม่ก็ไดเ้พราะถือเป็นการเปิด

ตวัผลิตภณัฑใ์หม่ 4) การมีหางบตัรส�าหรับชิงเงิน

รางวลัหรือของแถมต่างๆ

 3. การเนน้กลยทุธ์เชิงรุก โดยการเปิดตลาด

สินคา้ท่ีระลึกผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยสร้าง
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เครือข่ายกลุ่มสินคา้ OTOP ต่างๆ และมุ่งเนน้กลุ่ม

เป้าหมายทุกเพศ โดยแยกเป็นประเภทสินค้า  

ซ่ึงภายในจงัหวดัตรังยงัไม่มีการท�าตลาดในรูปแบบน้ี

สรุปผล
 จากผลการวิจัยท�าให้สรุปผลการพฒันา

ร้านสินคา้ท่ีระลึกไดด้งัน้ี

 1 .  ด้วยจังหวัดตรังมีแหล่ ง ท่อง เ ท่ียว

มากมายดงันั้นควรน�าแหล่งท่องเท่ียวมาก�าหนด

รูปแบบการสร้างร้านขายสินคา้ท่ีระลึกให้ควบคู่

กบัเสน้ทางการท่องเท่ียวเช่น อ.หว้ยยอด มีถ�้าเลเขา

กอบก็น�ามาสร้างรูปแบบการท่องเท่ียวโดยเท่ียว

ถ�้ าเลแวะซ้ือไม้เทพทาโร ส่วน อ.ปะเหลียน  

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญคือแหลมหยงสตาร์ 

กส็ร้างรูปแบบการท่องเท่ียว “เท่ียวแหลมหยงแวะ

ซ้ือไตปลาแห้ง” อ�าเภอกันตัง มีท่าเรือดีมีร้าน

อาหารอร่อย เป็นท่ีตั้งบา้นเดิมของ พระยารัษฎา 

นุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบ๊ี ณ ระนอง)   

เจา้เมืองตรัง และเป็นท่ีปลูกยางพาราตน้แรกของ

ประเทศไทย สามารถน�ามาพฒันาควบคู่กบัการ

สร้างร้านขายสินคา้ท่ีระลึกได ้ 

 2 .  ก�า ห น ด ร้ า น ข า ย สิ น ค้า แ บ บ เ น้น

เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวสามารถผลิต

สินคา้ไดเ้อง เช่น อ.นาโยง มีร้านขายสินคา้ท่ีติด

ตลาดอยูแ่ลว้นัน่คือผา้ทอนาหม่ืนศรี แต่ควรเนน้ท่ี

นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ชมการผลิตและทดลอง

ทอผา้ไดด้ว้ยตนเอง

 3. ก�าหนดร้านขายสินคา้แบบทดลองท�า

และชมวธีิการผลิต  เช่น อ�าเภอสิเกา สามารถใหน้กั

ท่องเ ท่ียวเข้าชมวิ ธีการสานเตยปาหนันเป็น

ผลิตภณัฑ์ต่างๆ และให้นักท่องเท่ียวได้ทดลอง

สานเตยปาหนนัไดด้ว้ยตนเองรวมถึงการท�าปลา

เคม็กางมุง้

 4. ก�าหนดร้านขายสินคา้แบบกินสนุกช๊อป

สบาย เช่น อ�าเภอเมือง อ�าเภอรัษฏา  ซ่ึงเป็นแหล่ง

ของกินข้ึนช่ือ คือ ขนมเคก้และหมูย่าง จัดเป็น

แหล่งขายสินคา้ท่ีระลึกประเภทของกิน โดยจดั

บรรยากาศใหน้กัท่องเท่ียวสามารถแวะรับประทาน

เป็นอาหารหลกัหรืออาหารวา่ง หรือแหล่งทดลอง

ชิมอาหารข้ึนช่ือของตรังได ้

ข้อเสนอแนะ
 1. งานวจิยัน้ีสามารถจะก�าหนดรูปแบบการ

พฒันาแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนโดยผา่นร้านขาย

สินคา้ท่ีระลึก จดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 

และมีชุมชนเป็นผูดู้แลและสร้างสรรค์ให้เหมาะ

สมกบัประเภทของสินคา้ การผลิตสินคา้ รวมถึง

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในชุมชนนั้น ส่ิงเหล่าน้ีจะ

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัชุมชนไดม้ากยิ่งข้ึน

และยงัท�าให้ชุมชนสามารถสร้างจิตส�านึกในการ

รักบา้นเกิดไดอี้กดว้ย

 2. ส�าหรับการน�าผลการวิจยัไปใช ้เพราะ

การวิจัยคร้ังน้ี พบว่าสินค้าท่ีระลึกท่ีมีช่ือเสียง

ดั้งเดิม กลบัลดความนิยมลง และในขณะเดียวกนั

ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลกลบัไดรั้บความนิยมมาก

ข้ึน มีการสั่งซ้ือมากข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีจะตอ้งศึกษา

ปัจจยัในการเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทาน

ของสินคา้ท่ีระลึกแบบดั้งเดิม เช่น หมูยา่ง ขนมเคก้ 

และสินคา้ประเภทอาหารทะเล โดยประเดน็ศึกษา

ไปท่ีความแปลกใหม่ ความหลากหลาย เพื่อการ

พฒันาตลาดสินคา้ท่ีระลึกต่อไป
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