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การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ
(1) ศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด อ�ำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ (2) ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภท
เครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตัดสิน
ใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ค�ำนวณจากสูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) โดย
ด�ำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่า Chi-Square ( x 2) วิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ�ำแนกตามด้านเพศอายุ สถานภาพอาชีพระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องความถี่ค่าใช้จ่ายการโดยเฉลี่ย บุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่ระลึกพบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก เครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ด นนทบุรี
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Abstact
The purposes of this study were 1) to study tourists’ buying decision on pottery
souvenirs at Koh Kret, Pak Kret, Nonthaburi Province and 2) to identify factors related to
the tourists’ buying decision on pottery souvenirs at Koh Kret in Nonthaburi. The sample
of this study were tourists at Pak Kret who decided to buy pottery as souvenirs. The Taro
Yamane was implemented for the calculation by simple random sampling of 400 tourists.
The statistical analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation and the
Chi–Square ( x 2).
The findings show that the relationship between tourists’ personal factors such as
gender, age, marital status, occupation, education, salary and their buying decision on
pottery as souvenirs is statistically significant at the 0.05 level. In addition, the correlation
between service marketing mix and tourists’ buying decision on pottery as souvenirs in
terms of purchase frequency, average expenditure, purchase decision maker, time period of
the day and reasons to purchase a gift buying motive indicates the significance level of 0.05.
Keywords : buying decision, souvenir, pottery, Koh Kret, Nonthaburi
บทน�ำ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการขยายตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านการ
พัฒนาของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศนับแสน
ล้านบาทในแต่ละปี (Ministry of Tourism & Sports, 2011) และเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการลงทุน
การจ้างงานและการกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งนี้
นอกจากการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแล้ว การเดินทางของชาวไทยก็มีส่วนส่ง
เสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้เงินตรารั่วไหลออกไปนอกประเทศ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภทเกี่ยวเนื่องเชื่อม
โยงกันเป็นลูกโซ่ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจน�ำเที่ยว ธุรกิจการเดินทางระหว่างประเทศ โรงแรมและที่พัก
และธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจการจ�ำหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการเดินทางในประเทศ เป็นต้น
ซึ่งในทางเศรษฐกิจแล้วเป็นเรื่องที่ยอมรับกันว่าเมื่อคนเราเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่อื่นๆ จะต้องมีค่าใช้
จ่ายต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการซื้อของที่ระลึก
เกาะเกร็ ด เป็ น ชุ ม ชนมอญโบราณที่ ก ่ อ ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ชาวมอญเหล่ า นี้ อ พยพ
มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศไทยในสมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช และสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงเป็นชาวไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมอญ ท�ำให้
มีเอกลักษณ์ที่ แตกต่างจากชุมชนชาวไทยอื่นๆ ทั้งในด้านการประกอบอาชีพดั้งเดิมของชุมชน คือ การ
ท�ำเครื่องปั้นดินเผาแกะสลักลวดลายอย่างสวยงามเรียกว่า “หม้อน�้ำลายวิจิตร” ซึ่งน�ำไปเป็นตราประจ�ำ
จังหวัดนนทบุรี ด้วยเหตุนี้เกาะเกร็ดจึงได้รับการส่งเสริมและประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นชุมชน
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ต้นแบบด้านการพัฒนาภูมิปัญญาของภาคกลางและที่ส�ำคัญหม้อน�้ำเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดได้
น�ำไปเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชุมชนเกาะเกร็ดเป็นอย่าง
ยิ่ง (Rerkbai, S., 2007)
เมื่อมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงท�ำให้ชุมชนเกาะเกร็ดน�ำสินค้าจาก
ท้องถิ่นมาจ�ำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการสินค้าของนักท่องเที่ยว โดยสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่ท�ำมาจาก
ศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวต่างถิ่น ที่แสวงหาและจัดซื้อเป็นของฝากหรือเก็บ
ไว้เป็นที่ระลึกของสถานที่ที่ได้ไปท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งเตือนความทรงจ�ำของนักท่องเที่ยวให้ระลึกถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งสินค้าที่ระลึก
ประเภทหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด ได้แก่ โอ่ง อ่าง ครก กระปุก โอ่งพลุ เป็นต้น แต่
สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในชุมชนจะไม่ค่อยสนใจที่จะประกอบอาชีพ
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเนื่องจากไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในเมือง และบางส่วนต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิมของท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าต่อชุมชนชาวเกาะเกร็ด แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ถ้าคนเหล่านี้สิ้นอายุขัยไปแล้วผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดีคงจะไม่มีให้ใช้ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่น
นับวันจะสูญหายไป (Rerkbai, S., 2007)
ด้วยความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาวางแผน และปรับปรุงสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาให้คงความเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับชุมชม
ชาวเกาะเกร็ดได้อย่างยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อ
คงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเกาะเกร็ด และให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
2. ผลจากการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส�ำหรับนักท่องเที่ยวใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ประชากรและตัวอย่าง
		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา มี จ� ำ นวนประชากรทั้ ง สิ้ น 973,721
คน (Department of Tourism, 2014)
		 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี และตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา ค�ำนวณจากสูตรของ ทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยด�ำเนินการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 400
คน (จากจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 973,721 คน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีวิธีการสร้างและมีลักษณะแบบสอบถาม ดังนี้
		 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยได้สร้างเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออก
เป็น 3 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
		 ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)
		 ตอนที่ 3 การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D)
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นบุ ค คลกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
สินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่า
Chi -Square ( x 2)
5. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดย
ใช้ค่า Chi -Square ( x 2)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนบุคคล จ�ำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 55.25 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.25 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 65.25 มีอาชีพ
ท�ำธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 30.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56.50
มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ โดย
แสดงเป็นภาพรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความส�ำคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการโดยภาพรวม และรายด้าน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ

Χ

S.D

ระดับความส�ำคัญ

เฉลี่ยรวมด้านผลิตภัณฑ์
4.21
0.34
มาก
เฉลี่ยรวมด้านราคา
4.26
0.52
มาก
เฉลี่ยรวมด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
4.05
0.46
มาก
เฉลี่ยรวมด้านการส่งเสริมการตลาด
3.99
0.38
มาก
เฉลี่ยรวมด้านบุคลากร
4.16
0.45
มาก
เฉลี่ยรวมด้านสิ่งแวดล้อมทางภายภาพ
4.17
0.43
มาก
เฉลี่ยรวมด้านกระบวนการให้บริการ
4.06
0.45
มาก
โดยภาพรวม
4.13
0.24
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา
ของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย พบว่า ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปีละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 ซึ่งส่วนใหญ่จ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึกโดยเฉลี่ย
1,001-1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.75 โดยวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกเพื่อเป็นของ
ฝากในโอกาสต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 34.50 ทั้งนี้บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่
เป็นการตัดสินใจเอง คิดเป็นร้อยละ 24.50 รวมทั้งช่วงวันในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นวันหยุด
เทศกาล คิดเป็นร้อยละ 42.50 และเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นเพราะชื่นชอบใน
สินค้าหัตถกรรมไทยคิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล�ำดับ
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์โดยใช้
ค่า Chi -Square ( x 2) พบ ดังนี้
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1. ด้ า นเพศกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
จ� ำ นวน 5 รายการได้ แ ก่ 1) ความถี่ ใ นการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก 2) การจ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก
3) วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก และ
5) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
2. อายุกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวใน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน 5 รายการได้แก่
1) ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2) การจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก 3) วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก 5) ช่วงวันในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
และ 6) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
3. สถานภาพกั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน 6
รายการได้แก่ 1) ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2) การจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก 3) วัตถุประสงค์หลัก
ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก 5) ช่วงวันในการเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึก และ 6) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
4. อาชีพกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยว
ในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวน 6 รายการ
ได้แก่ 1) ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2) การจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก 3) วัตถุประสงค์หลักในการ
เลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก 5) ช่วงวันในการเลือกซื้อสินค้า
ที่ระลึก และ 6) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
5. ระดั บ การศึ ก ษากั บ พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผา
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในเกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 มีจ�ำนวน 6 รายการได้แก่ 1) ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2) การจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก
3) วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
5) ช่วงวันในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และ 6) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผา
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในเกาะเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
.05 มีจ�ำนวน 6 รายการได้แก่ 1) ความถี่ในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 2) การจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก
3) วัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก 4) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
5) ช่วงวันในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก และ 6) เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วิเคราะห์โดยใช้ค่า Chi -Square ( x 2) พบ ดังนี้
1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องความถี่ในการเลือกซื้อสินค้า
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ที่ระลึก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องการจ่ายเงินซื้อสินค้าที่ระลึก
โดยเฉลี่ย พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องวัตถุประสงค์หลักในการเลือก
ซื้อสินค้าที่ระลึก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า
ที่ระลึก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
ประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่ระลึก พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
1. ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การออกแบบรูปลักษณ์ของสินค้าที่ระลึกมีเอกลักษณ์
ท้องถิ่น ลวดลายแปลกใหม่ สีสันสวยงาม และมีความประณีตสอดคล้องกับเพ็ญศรี เจริญวานิช และคณะ
(2547) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน พบว่า การตลาด ด้านตัวผลิตภัณฑ์ให้ความส�ำคัญมากกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รูปแบบของสินค้าที่
ระลึกที่สอดคล้องกับความต้องการ คือ มีคุณภาพและสะท้อนภูมิปัญญาชาวบ้าน
2. ด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ราคามีความคุ้มค่าตามคุณค่าของสินค้าที่ระลึก สอดคล้องกับ
ธงชัยสันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายต้องก�ำหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด
3. ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย อยู ่ ในระดั บมากที่ สุ ด คื อ ความมี ชื่ อ เสี ย งของแหล่ ง จ� ำ หน่ าย
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ธนั ญ ญา กาญจนาภาส (2555) กล่ า วว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วในตลาดน�้ ำ อั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม มีการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดน�้ำอัมพวามากที่สุดในเรื่องตลาดน�้ำมีชื่อเสียงในประเทศไทย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ท�ำให้จดจ�ำสินค้าที่ระลึก เช่น สินค้าที่ระลึกได้
รับรางวัลจากการประกวดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2009) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
หมายถึง การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อนักการตลาดจะ
ท�ำการพิจารณาเลือกใช้วิธีการโฆษณาเพื่อสามารถหว่านล้อมและชักจูงให้ลูกค้าเข้าใจและมีความพอใจใน
สินค้าและตราสินค้าที่เสนอขายจึงเป็นกิจกรรมที่จูงใจผู้บริโภคทางหนึ่งให้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภคสามารถเห็นกระบวนการที่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายทั้งทางสื่อโฆษณาต่างๆ การใช้
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พนักงานขายตรงการแจกตัวอย่างฟรีเพื่อให้ทดลองใช้การให้ส่วนลด เป็นต้น
5. ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด คือ พนักงานขายบริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น
และเต็มใจในการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล�ำ ดับขั้ นของ Maslow (1970)
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้พนักงานบริการอย่างสุภาพและเป็นกันเอง รวมไปถึงการสร้าง
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีความต้องการความรักและการยอมรับ อีกทั้งมีความต้องการให้พนักงานมีความรู้ใน
ตัวสินค้า และสามารถให้ข้อมูลสินค้านั้นๆ รวมไปถึงการสาธิตการผลิตร่วมกับการจ�ำหน่ายสินค้า
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการตกแต่งร้านค้าอย่างมีสไตล์ และมีความ
เป็นเอกลักษณ์การจัดตกแต่งสินค้าภายในร้านมีความน่าสนใจ โดดเด่นมีป้ายบอกชื่อร้าน มองเห็นได้
อย่างชัดเจนสถานที่มีทางเข้า-ออกสะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ สอดคล้องกับ ภาดล อามาตย์ (2550)
พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญมากในประเด็นส�ำคัญๆ ได้แก่ ความสะอาดภายในร้านค้า การมีป้ายแสดง
ชื่อหน้าร้านค้าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ร้านค้ามีท�ำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง มีการตกแต่งร้านค้า
เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับลูกค้าที่เหมาะสม และร้านค้ามีบริเวณที่จอดรถที่กว้างขวาง ร้านค้าอาจต้องติด
เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ดังนั้นผู้ประกอบการควรปรับปรุง พัฒนา และรักษามาตรฐานเดิมให้คงที่
อย่างสม�่ำเสมอ เช่น ร้านจ�ำหน่ายสินค้าให้มีความสะอาด จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ มีป้ายแสดงชื่อ
หน้าร้านที่เห็นเด่นชัด และมีการตกแต่งหน้าร้านให้สะดุดตา และหาที่จอดรถที่สะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความสนใจในการเข้าร้าน
7. ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานขายให้บริการด้วยความรวดเร็วและ
มีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนใช้เวลาไม่นาน ไม่เสียเวลารอนานสอดคล้อง
กับ Kotler (2009) กล่าวว่า กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความ
ส�ำคัญมากต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการท�ำให้เกิดกระบวนการที่สามารถ
ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้เนื่องจากการให้บริการโดยทั่วไปมักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่การ
ต้อนรับการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นการให้บริการตามความต้องการการช�ำระเงินเป็นต้นซึ่งในแต่ละขั้น
ตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดีหากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมท�ำให้การบริการไม่เป็นที่
ประทับใจแก่ลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก ประเภทเครื่ อ งปั ้ น ดิ น เผาของ
นักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัยได้น�ำเสนอข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอแนะส�ำหรับ
การน�ำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานตลอด
เวลา นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย มีสีสัน ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า และควรมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ให้มีรูป
แบบที่ทันสมัย ฝีมือประณีต โดยเน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพิ่มความ

38 กระแสวัฒนธรรม

หลากหลายในผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. ด้านราคา ผู้จ�ำหน่ายควรมีเกณฑ์การก�ำหนดราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ เพราะการตั้งราคาที่แพง
กว่าร้านอื่นไม่ได้แปลว่าสินค้าที่ระลึกของเราจะมีคุณภาพดีกว่าร้านอื่นในมุมมองของผู้ซื้อ
3. ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ผู้จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกควรรักษาชื่อเสียง และช่วยกันอนุรักษ์
เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผา ให้ยังคงอยู่ในสภาพเดิมต่อไป เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะสนใจในเอกลักษณ์
ของตัวสินค้า ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกควรมีการตั้งโชว์สินค้าที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงความสวยงาม และท�ำให้จดจ�ำสินค้าที่ระลึก เช่น สินค้าที่ระลึกได้รับ
รางวัลจากการประกวดและตัดสินใจซื้อ
5. ด้านบุคลากร ผู้จ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก ควรจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องมีความ
ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า พนักงานต้องมีใจรักการบริการ การเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ มีการต้อนรับที่
อบอุ่นและอัธยาศัยดี มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า สามารถอธิบายได้ชัดเจน
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ มีการตกแต่งร้านค้าอย่างมีสไตล์ และมีความเป็นเอกลักษณ์การ
จัดตกแต่งสินค้าภายในร้านมีความน่าสนใจ โดดเด่นมีป้ายบอกชื่อร้าน มองเห็นได้อย่างชัดเจนสถานที่มี
ทางเข้า-ออก สะดวก และมีที่จอดรถเพียงพอ
7. ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้จัดจ�ำหน่ายควรจัดหาสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริการลูกค้าด้วยความเสมอภาค
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความคาดหวังหรือความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผา ว่า
นักท่องเที่ยวมีความต้องการหรือความคาดหวังว่าต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดบ้างในอนาคต และผลิตภัณฑ์
นั้นๆ ควรมีลักษณะอย่างไร
2. ควรศึกษากลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีความเป็นไปได้ในการน�ำมาปฏิบัติและมีความ
แปลกใหม่ อันจะช่วยสร้างความดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อเลือกซื้อสินค้าเครื่องปั้นดินเผาของ
ชาวเกาะเกร็ดได้
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