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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง มี

วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว 2) เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษา

แรงจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวซ้ือสินคาของท่ีระลึก และ 3) เพ่ือศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักทองเท่ียว  

วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ ดานประชากรศาสตร ดานพฤติกรรม และดานแรงจูงใจ ซ่ึงมีกลุมตัวอยาง 

จํานวน  398  คน ใชแบบสอบถาม ในการเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำ

ราชมงคลตรัง ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม มีการ

คํานึงถึงหลักในการซ้ือโดยเนนราคา ความคุมคาของสินคาเปนหลัก ซ้ือเพราะราคาอยูในระดับท่ีสามารถจับจาย

ได  ผูท่ีมี อิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกคือ ตัวเอง โดยซ้ือสินคาสวนใหญในรานคา คาใชจายในการ

เลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกเฉลี่ยตอครั้งต่ำกวา 500 บาท และนักทองเท่ียวทราบแหลงขอมูลสินคาของท่ีระลึกจาก

เดินชมดวยตัวเอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑในการเปนสินคาประจำถ่ิน ความ

หลากหลาย และความมีชื่อเสียง ดานราคาในเรื่องของราคาลด สินคาราคาถูก จับตองได ดานชองทางการจัด

จําหนายในทำเลท่ีตั้งหางายสะดวก เนนจัดวางเปนหมวดหมู และดานการสงเสริมการตลาดในการมีสินคาของ

แถม และการจัดหนารานท่ีนาสนใจ แนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมใหนักทองเท่ียวเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึก

ในพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง มากยิ่งข้ึน คือ  1) สงเสริมสินคาบางประเภทดานอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบ

เค้ียว 2) ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในดานของความโดดเดนของสินคา และความเปนเอกลักษณของตัวสินคา 

3) ปรับปรุงใหมีปายราคาสินคาระบุติดไวใหชัดเจน 4) ปรับปรุงและ พัฒนาสินคาของแถม โปรโมชั่น 5) ควรมี
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การปรับปรุงในดานของพนักงานขาย ใหมีความรูเก่ียวกับการกระตือรือรนในการขายและปรับปรุงบุคลิกภาพท่ีดี 

โดยการยิ้มแยมแจมใสมีใจรักในการบริการ 

คำสำคัญ : พฤติกรรมผูบริโภค  การตัดสินใจซ้ือ 
 
 

บทนำ 

 พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรังซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสำคัญแหงหนึ่งของจังหวัดตรัง อยูหางจากตัวเมืองจังหวัดตรังประมาณ 36 

กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีครอบคลุมอยูในทองท่ีอำเภอสิเกา มีสภาพธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน หาดทรายและทองทะเล  

พ้ืนท่ีปาชายเลน นอกจากนี้พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคล จังหวัดตรัง  เปนหนึ่งสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและ

เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในกลุม   “ของดีเมืองตรัง ประเภทแหลงทองเท่ียว” จากหอการคาตรัง เม่ือวันท่ี 9 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หนวยท่ีเปดใหบริการจะประกอบดวยสวนของสถานแสดงพันธุสัตวน้ำ สวนนกนานาชนิด  

สวนการแสดงความสามารถสัตว (แมวน้ำ) รวมท้ังยังเปนหนวยงานท่ีกระตุนปลูกฝงจิตสำนึกในการรักษและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติใหกับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ควบคูไปกับความเพลิดเพลินในการชม

ความสวยงามของพันธุปลา  พันธุนก  ซ่ึงแตละสวนการจัดแสดง จะมีผูเขาชมกิจกรรมตางๆ ไมนอยกวา 100,000 

คนตอป  

 เนื่องจากพ้ืนท่ีจัดแสดงของพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง มีเนื้อท่ีมากกวา 10 ไร นักทองเท่ียว

จึงตองใชเวลาเยี่ยมชมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ซ่ึงในระหวางการรอชมการจัดแสดงตางๆ ทางหนวยงานจึงตองมี

รานคาไวเพ่ือรองรับการอุปโภค บริโภค เพ่ิมความสะดวกในดานอาหาร เครื่องดื่ม  สินคาท่ีระลึก  ไวใหบริการ

นักทองเท่ียว รวมถึงสินคาท่ีระลึกตองมีความหลากหลาย ไวคอยใหบริการกับนักทองเท่ียว เพ่ือเปนของฝากหรือ

เปนเครื่องแสดงถึงสถานท่ีความทรงจำ ดวยความหลากหลายของอาหาร เครื่องดื่มและสินคาท่ีระลึกซ่ึงมีไว

บริการนักทองเท่ียว ทางสถาบันฯ ไดจัดระบบการใหบริการท่ีอำนวยความสะดวกในการเลือกซ้ือและชำระเงิน

ใหกับนักทองเท่ียว โดยใชเทคโนโลยีการจำแนกสินคา การคิดเงิน เพ่ือลดเวลาในการชำระสินคาและเชื่อมโยงไป

ถึงการตรวจเช็คยอดสินคาคงเหลือของทางราน ซ่ึงสรางความประทับใจใหกับลูกคา และสรางรายไดใหกับสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในปท่ีผานมาจนบรรลุเปาหมายโครงการภายในไตรมาสท่ีสาม นอกจากนี้

โครงการนี้ยังมีสวนชวยสงเสริมการขายใหกับกลุมผลิตภัณฑ OTOP ของชุมชนใกลเคียงมหาวิทยาลัย ทำใหคนใน

ชุมชนมีรายไดและคุณภาพชีวิตท่ีดีมากข้ึน อีกท้ังเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณ ท่ีดีของสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวางตอไป   
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วิธีดำเนนิการวจิัย 
 

1 ประชากร 

 1.1 ประชากร  

   ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวพิพิธภัณฑสัตวน้ำราช

มงคลตรัง ต้ังแตเดือน เมษายน 2562 – กันยายน 2562 

 

 1.2 กลุมตวัอยาง  

  กลุมตัวอยาง คือ  ทำการสุมกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรสําหรับการใชในการกําหนดขนาด

กลุมตัวอยางตามวิธีของ Taro Yamane  (Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95 % ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 0.05  ตัวอยางจํานวน 398 คน จากสถิตินักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา

ทองเท่ียวพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรังปงบประมาณ 2561 

ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบไมเจาะจง ซ่ึงสูตรในการคํานวณท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
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2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 

•   เพศ 

• อายุ 

• ภูมิลำเนา 

• ระดับการศึกษา 
• อาชีพ 

• รายได 

พฤติกรรม 

• ประเภทของสินคาท่ีระลึก 

• ลักษณะสินคา 

• สาเหตุในการเลือกซ้ือสินคา 

• ผูมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือ 

• คาใชจายในการซ้ือสินคา

เฉลี่ยตอครั้ง 

• การทราบแหลงขอมูลสินคา 

 
แรงจูงใจท่ีสงผลตอการซ้ือ 

• ดานผลิตภัณฑ 

• ดานราคา 

• ดานชองทางการจัดจำหนาย 

• ดานการสงเสริมการตลาด 

• ดานการบริการ 

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.1 ลักษณะเครื่องมือ 

  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน คือ  

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักทองเท่ียว ไดแก เพศ อายุ ภูมิลำเนา ระดับการศึกษาอาชีพ รายได  

  สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึก 

  สวนท่ี 3  แรงจูงใจท่ีสงผลใหนกัทองเท่ียวซ้ือสินคาท่ีระลึก 

  สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะ 

 3.2 วิธีสรางเครื่องมือ 

   1. ข อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช แบบสอบถาม โดยทําการสอบถามจากนักทองเท่ียวท่ี

เดินทางมายังพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง ตั้งแตเดือนเมษายน  2562  ถึง  เดือนกันยายน  2562 

   2. ข อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนข อมูลท่ีอยูในรูปแบบของเอกสาร บทความ ทาง

วิชาการ สถิติ ขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ซ่ึงรวบรวบไดจาก

หนังสือและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยขอความรวมมือจากนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง ตอบ

แบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
  

5.  การวิเคราะหขอมูล 

 โดยใช คาสถิติความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) และวัดระดับ

ความสำคัญดวยวิธีไลเคิรทสเกล ( Likert scales) (ชัยสิทธิ์ เฉลิมประเสริฐ, 2544)  ลักษณะของแบบสอบถามท่ี

สรางข้ึน เปนคำถามแบบวัดระดับความสำคัญดวยวิธีไลเคิรทสเกล (Likert scales) โดยแบงเปน 5 ระดับ แตละ

ระดับมีคะแนน  ดังตอไปนี้  

       ระดับการตัดสินใจซ้ือตอปจจัยในการซ้ือ                         คะแนน  

   มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุด       5 

                  มีผลตอการซ้ือมาก                       4 

   มีผลตอการซ้ือปานกลาง       3 

   มีผลตอการซ้ือนอย          2 

   มีผลตอการซ้ือนอยท่ีสุด      1 
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 นําขอมูลขางตนมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและนำมาแปลความหมายตามเกณฑ  ดังนี้  

     คาเฉลี่ย        ระดับการตัดสินใจซ้ือตอปจจัยทางการตลาด  

  4.50 – 5.00         มีผลตอการซ้ือมากท่ีสุด  

  3.50 – 4.49        มีผลตอการซ้ือมาก  

  2.50 – 3.49        มีผลตอการซ้ือปานกลาง   

  1.50 – 2.49        มีผลตอการซ้ือนอย  

  1.00 – 1.49        มีผลตอการซ้ือนอยท่ีสุด 

6. สถิติท่ีใชในการวิจัย  

   โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS FOR WINDOW และ Microsoft Excel 

  3.5.1  สถิติพ้ืนฐาน 

   1) คารอยละ (Percentage) 

   2) คาเฉลี่ย (Mean : x ) 

                              
x

x
N

= ∑  

        เม่ือ x  แทน คาเฉลี่ย 

    x∑   แทน ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

    N      แทน จำนวนขอมูลท้ังหมด 

   3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
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         เม่ือ   . .S D  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                 x   แทน คะแนนระดับการประเมิน 

                  x   แทน คาเฉลี่ย  

                N  แทน จำนวนขอมูลท้ังหมด 
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ผลและการวจิัย 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 398 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีจำนวน 275 คน คิดเปน รอยละ 

69.25 และเปนเพศชาย 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 สวนใหญมีอายุต่ำกวา 20 ป มีจำนวน 379 คน คิดเปน 

รอยละ 95.25  รองลงมา อายุ 21-39 ป จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75 สวนใหญมีไมใชคนจังหวัดตรัง มี

จำนวน 379 คน คิดเปน รอยละ 95.25  รองลงมา เปนคนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 

4.75 สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมัธยมศึกษา มี จำนวน 379 คน คิดเปนรอยละ 95.25   

รองลงมา ระดับปรญิญาตรี จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75 สวนใหญเปนนักศึกษา นักศึกษา มีจำนวน 379 

คน คิดเปน รอยละ 95.25  รองลงมา พนักงาน / ลูกจางบริษัท จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5  และ อาชีพ 

เกษตรกร จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 สวนใหญมีรายไดต่ำกวา 5,000 บาท มีจำนวน 379 คน คิดเปน 

รอยละ 95.25  รองลงมา มีรายได 5,001-10,000 บาท จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5  และ มีรายได 10,001-

20,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.25  

 

 1.2 ประเภทของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ีมาการเลือกซ้ือสินคาท่ีพิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคล

ตรัง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 398 คน พบวานักทองเท่ียวสวนใหญเลือกซ้ือ อาหาร / เครื่องดื่ม 

จำนวน 349 คน คิดเปนรอยละ 87.75 รองลงมา จะเลือกซ้ือ ของเลน / ตุกตา จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 

8.75 และ สินคา OTOP  จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 สวนใหญเลือกซ้ือสินคาตามลักษณะของราคา / 

ความคุมคา จำนวน 319 คน คิดเปนรอยละ 80.25 รองลงมา จะเลือกซ้ือตามลักษณะความเปนเอกลักษณ  

จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.5 และ เลือกซ้ือตามลักษณะอรรถประโยชน  จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

2.25 สวนใหญเลือกซ้ือสินคาจากเหตุผล อ่ืนๆ จำนวน 319 คน คิดเปนรอยละ 80.25 รองลงมา จากเหตุผลของ

ราคาอยูในระดับท่ีจับตองได  จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และจากเหตุผลท่ีเปนสินคาสะดุดตา จำนวน 

5 คน คิดเปนรอยละ 1.25  สวนใหญไดรับอิทธิพลตอการซ้ืออิทธิพลอ่ืนๆ จำนวน 362 คน คิดเปนรอยละ 91 

รองลงมา ไดรับอิทธิพลจากเพ่ือนฝูง  จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75 และ ไดรับอิทธิพลจากคนในครอบครัว 

จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 สวนใหญซ้ือสินคาตอครั้งในราคาต่ำกวา 500 บาท จำนวน 398 คน คิดเปน

รอยละ 100 สวนใหญรับทราบขอมูลสินคาจากการเดินชมดวยตนเอง จำนวน 367 คน คิดเปนรอยละ 92.25 

รองลงมา จะรับทราบขอมูลจากเพ่ือน ญาติ พ่ีนอง จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.75   
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  1.3 แรงจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวซ้ือสินคาท่ีระลึก ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง 

 พบวานักทองเท่ียวโดยรวมใหความสำคัญตอปจจัยสวนผสมการตลาดมีคาเฉลี่ยระดับมาก ไดแก ปจจัยดาน

ราคา (4.10) ปจจัยดานการบรกิาร (3.79) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (3.73) ปจจัยดานผลิตภัณฑ (3.63) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงแบนมาตรฐานภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง   คาเฉล่ีย ลำดับ 
ระดับ

ความสำคัญ 

1. ผลิตภัณฑ (product) 3.63 4 มาก 

2 ราคา (price) 4.10 1 มาก 

3 ชองทางการจัดจำหนาย (place) 3.73 3 มาก 

4 การสงเสริมการตลาด (promotion) 3.49 5 ปานกลาง 

5. ดานบริการ (Service) 3.79 2 มาก 

    

รวม 3.75   มาก 
 

  จากตาราง พบวา นักทองเท่ียวโดยรวมใหความสำคัญตอปจจัยสวนผสมการตลาดมีคาเฉลี่ยระดับมาก 

ไดแก ปจจัยดานราคา (4.10) ปจจัยดานการบริการ (3.79) ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (3.73) ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ (3.63) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

  ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

   เอกลักษณประจำถ่ิน เปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.87)  ความ 

หลากหลายของสินคา เปนอันดับ 2 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.74) ความมีชื่อเสียงของสินคา เปน

อันดับ 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.69)  สินคามีประโยชนใชสอยเปนอันดับ 4 มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับความสำคัญมาก (3.66)  รูปแบบของสินคา  เปนอันดับ 5 มีาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญปานกลาง (3.48)  

คุณภาพของสินคา  เปนอันดับ 6 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญปานกลาง (3.35) 

   ปจจัยดานราคา (price) 

   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญปจจัยดานราคาโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับความสำคัญ

ระดับมาก (4.10) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยเรียงลำดับดังนี้ สวนลด เปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ความสำคัญมาก (4.75) มีปายระบุราคาชัดเจน เปนอันดับ 2 คาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.89) และ

สินคามีราคาถูก จับตองได เปนอันดับ 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญนอยท่ีสุด (3.67) 
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   ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย (place) 

   พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายโดยรวม มีคาเฉลี่ย

ระดับความสำคัญระดับมาก (3.73) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยเรียงลำดับดังนี้ ทำเลท่ีตั้งหางาย สะดวก 

เปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.83)  การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู / ระเบียบเรียบรอย 

เปนอันดับ 2 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมาก (3.63) 

   ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (promotion) 

  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม มีคาเฉลี่ย

ระดับความสำคัญระดับปานกลาง (3.49) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยเรียงลำดับดังนี้ มีของแถม เปนอันดับ 

1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมากท่ีสุด (4.8)  มีการจัดหนารานท่ีดึงดูดความสนใจ เปนอันดับ 2 มีคาเฉลี่ย

อยูในระดับความสำคัญปานกลาง (3.38) มีการประชาสัมพันธรานคา เปนลำดับ 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

ความสำคัญนอย (2.3) 

   ปจจัยดานบริการ 

  พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสำคัญปจจัยดานการบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยระดับ

ความสำคัญระดับมาก (3.79) โดยมีคาเฉลี่ยของแตละปจจัยยอยเรียงลำดับดังนี้ พนักงานขายกลาวตอนรับ ยิ้ม

แยม แจมใสอัธยาศัยดี เปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญมากท่ีสุด 4.71)  พนักงานขายมีความ

กระตือรือรนในการขาย เปนอันดับ 2 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญปานกลาง (3.46) พนักงานขายมีความรู

เก่ียวกับตัวสินคาแนะนำสินคา เปนลำดับ 3 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความสำคัญปานกลาง (3.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 179 หมู 3 ตำบล ไมฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92150 

 

วิจารณผลการวิจยั 
 

  วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ 

พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง         

 จากการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเพศหญิง อายุต่ำกวา 20 ป ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มี

อาชีพนักเรียนหรือ นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท และไมใชคนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 

สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยรัตน โตสุขศรี (2552) ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือ แชมพูสระผม “แพนทีน โปร-วี” ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง เปนนักเรียน นักศึกษา สถานภาพโสด มีรายไดนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน จะเลือกซ้ืออาหาร เครื่องดื่ม

เปนสวนใหญ พิจารณาจากราคา ความคุมคาของสินคา จะนิยมเลือกซ้ือสินคาท่ีพอใจดวยตนเอง คาใชจายในแต

ละครั้ง จะไมเกิน 500 บาท ไดรับขอมูลขาวสารสินคาโดยการเลือกชม สอดคลองกับงานวิจัยของอรุณี รัตนประ

ทีปพร (2547) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรม การตัดสินใจซ้ือสินคา

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ ผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญรับอิทธิพลการซ้ือดวยตัวเอง ใหความสำคัญดานราคา

คือความคุมคา ดาน การจัดจำหนายคือ ทำเลท่ีคอนขางใกลแหลงชุมชน  

 วัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีสงผลใหนักทองเท่ียวซ้ือสินคาท่ีระลึก        ณ 

พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง         

 จากการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเพศหญิง อายุต่ำกวา 20 ป ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มี

อาชีพนักเรียนหรือ นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท และไมใชคนในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง  โดย

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก   ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง มากท่ีสุดดานราคา 

(price) รองลงมาดานบริการ (service) ซ่ึงภาพรวมอยูในระดับสำคัญมาก สอดคลองกับงานวจิัยของปทมาพร ซุย

เสนา ( 2551) ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภัณฑ ผาไหมในตำบลนาขา อำเภอ

เมืองอุดรธานี พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ

จากผาไหมของผูตอบแบบสอบถามอยูใน ระดับมาก โดยมีปจจัยทางดานผลิตภัณฑ ดานนราคา ดานการจัด

จำหนาย สวนดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  
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สรุปผลการวจิัย 

  จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำราช

มงคลตรัง อภิปรายผลไดดังนี้ 

   พฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง จะเปนกลุม

นักเรียน นักศึกษา รายไดนอยกวา 5,000 บาท เลือกซ้ือสินคาประเภทอาหาร เครื่องดื่ม มีการคํานึงถึงหลักใน

การซ้ือโดยเนนราคา ความคุมคาของสินคาเปนหลัก ซ้ือเพราะราคาอยูในระดับท่ีสามารถจับจายได  ผูท่ีมี 

อิทธิพลตอการเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกคือ ตัวเอง โดยซ้ือสินคาสวนใหญในรานคา คาใชจายในการเลือกซ้ือ

สินคาของท่ีระลึกเฉลี่ยตอครั้งต่ำกวา 500 บาท และนักทองเท่ียวทราบแหลงขอมูลสินคาของท่ีระลึกจากเดินชม

ดวยตัวเอง นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภณัฑในการเปนสนิคาประจำถ่ิน ความหลากหลาย และ

ความมีชื่อเสียง ดานราคาในเรื่องของราคาลด สินคาราคาถูก จับตองได ดานชองทางการจัดจําหนายในทำเลท่ีตั้ง

หางายสะดวก เนนจัดวางเปนหมวดหมู และดานการสงเสริมการตลาดในการมีสินคาของแถม และการจัดหนา

รานท่ีนาสนใจ 
    

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมการซ้ือสินคาของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว ณ  

พิพิธภัณฑสัตวน้ำราชมงคลตรัง ในพ้ืนท่ีภายในพิพิธภัณฑสัตวน้ำตรังในครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังนี้    

1. ผลิตภัณฑนั้นจะตองมีเปนเอกลักษณประจำถ่ิน เปนเอกลักษณ ราคาถูก จับตองได  

และเนนอาหาร เครื่องดื่ม ขนมขบเค้ียว ถูกใจผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคใหความสำคัญในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม   

  2. สถานท่ีในการจัดจำหนาย ควรมีการกระจายสินคาใหท่ัวถึงตามสถานท่ีตางๆ เชน ลานโชวแมวน้ำ 

ลานกิจกรรมบอเตา หรือภายในหองจดแสดงพันธุสัตว 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณผูอำนวยการและรองผูอำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ีให

คำแนะนำและสนับสนุนในการทำวิจัย ขอบคุณนักทองเท่ียวท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทำให

งานวิจัยสำเร็จลุลวง  
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