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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ  รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย อธิการบดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผศ.สุภิตร อนุศาสน   คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     รศ.ดร.นันทนา แจงสุวรรณ  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะผูบริหาร ที่ไดใหการสนับสนุน อํานวยความสะดวก 
ใหคําปรึกษาตางๆ อันเปนประโยชน  จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุก
ประการ 
 ขอขอบคุณ ดร.ขจรศักดิ์ จัยวัฒน  กองวิเคราะหโครงการและประเมินผล สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่ไดกรุณาตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหา และให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอันเปนประโยชนตอการรายงานผลการวิจัยครั้งนี้   
 ผูวิจัยไดรับความรวมมือ ความอนุเคราะหจากหนวยงานตางๆ เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานภาคกลางเขต 7  พิพิธภัณฑสถานแหงชาตสิมเด็จพระนารายณ    ศูนย
จําหนายสินคาที่ระลึกจังหวดัลพบุรี  ศูนยจําหนายสินคาที่ระลึกองคการบริหารสวนตําบลทะเล
ชุบศร  ศูนยจําหนายสินคาที่ระลึกเขื่อนปาสักชลสทิธิ ์และแหลงจําหนายสินคาทีร่ะลึกในอําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี  ผูวิจัยขอขอบคุณทกุหนวยงานมา ณ ที่นี้ดวย 
 สุดทายผูวิจัยขอขอบคุณ สาํนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา(สกอ.) ที่ไดใหการ
สนับสนุนทุนวิจัย 
 
 
      ผศ.วิบลู  จันทรแยม 
                                              มีนาคม  2551 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 
ความสําคัญ และที่มาของปญหาการวจิัย  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอ 
เน่ืองมาตลอด มีสวนสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศ ทั้งนี้เพราะการทองเทีย่วมีผลในการ
กระตุนใหเกิดการผลิตและการนําทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกดิประโยชนอยางเหมาะสม ใน
รูปของการบรกิารเกี่ยวกับการทองเที่ยวและในรูปของสินคา รัฐบาลจึงไดมีนโยบายการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยว โดยพยายามสรางคานิยมกระตุนใหคนไทยไดเดินทางทองเที่ยว และ
มีการจับจายใชสอยในประเทศตลอดป ลพบุรีนับเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวและคนนิยมมา
เที่ยวมากแหงหน่ึงของประเทศ จังหวัดไดพยายามพัฒนาปรับปรุงโครงการตางๆ เพ่ือรองรับ
การทองเที่ยว เชน การพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว การใหการบริการแกนักทองเที่ยว 
การสงเสริมพัฒนาสินคาที่ระลึกเปนตน ในสวนสินคาที่ระลึกเปนปจจัยสําคัญในการสรางรายได
ใหกับทองถิ่น ทําใหเกิดการผลิตและจําหนายสินคาที่ระลกึในลักษณะตางๆ ในชวงเวลาทีผ่านมา
ผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญยังขาดการเนนดานสวนประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคอยางแทจริง ทําใหสินคายังไมเปนที่นาสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค 
ปญหาดังกลาวนี้สอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาปญหาความพรอมของจังหวัดลพบุรทีีพ่บ 
วายังขาดสินคาที่ระลึก หรือหัตถกรรมพื้นเมืองที่เปนเอกลักษณของตน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ผูผลิตและผูจําหนายไมมีขอมูลพ้ืนฐานทีใ่ชในการปรบัปรุงพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหสอดคลอง
กับความสนใจของผูบริโภคตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือจะศึกษาปญหา
ที่มีผลกระทบตอสินคาที่ระลึกดังกลาวมาแลว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาประชาชนทีม่า
เที่ยวจังหวัดลพบุรีมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาที่ระลึกอยางไร มีปจจัยทางดานสินคาอะไรบางที่
มีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาที่ระลึก และประชาชนที่มาเที่ยวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนา
สินคาที่ระลึกใหนาสนใจอยางไรบาง เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการออกแบบสินคา
ที่ระลึกใหมีความเหมาะสมนาสนใจ และปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง กับ
การตลาดตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี

       2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 

        3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลกึของประชาชนที่มาเที่ยว 

แตละเพศและวัย  

      4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสินคาทีร่ะลึก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
        1. ประชากรที่ศึกษา ไดแกประชาชนทีม่าเที่ยวจังหวดัลพบุรี ในป พ.ศ. 2550  ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 15-70 ป  และตองเปนผูซื้อสินคาชนิดใดชนดิหนึ่งใน 3 ประเภท  คือของกิน ของใช 
และของตกแตง 

        2. เน้ือหาหรือตัวแปรทีศ่ึกษาไดแกลักษณะขอมูลทั่วไปของผูซื้อ พฤติกรรมการเลือกซื้อ   
ปจจัยทางดานสินคา เปรยีบเทียบพฤตกิรรมการเลือกซื้อสินคา และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการ
พัฒนารูปแบบสินคาที่ระลกึในทัศนะของผูซื้อ 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
         ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของหลายสวนคือ  ผูผลิตสินคาที่ระลึก 
จะไดนําขอมูลตางๆ ไปพัฒนาปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการของผูซื้อ อันจะทําให
ปริมาณการผลิตการจําหนายเพิ่มมากขึ้น   ผูจําหนาย จะไดขอมูลจากงานวิจัย ทําใหสามารถ
เลือกหาสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพมาจําหนายไดตรงตามความสนใจของผูซื้อ   สถาบันการศึกษา
ที่เปดสอนวิชาที่เกี่ยวของกับการออกแบบของที่ระลึก จะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนา และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความจริงทางการตลาด   จังหวัดอ่ืนที่มีปญหา
ใกลเคียงกัน จะไดนําขอมูลไปใชปรับปรุงและพัฒนาสินคาที่ระลึกของตนทําใหเกิดการซื้อขาย
เพ่ิมขึ้น  หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งองคกรเอกชนที่ผลิตสินคาที่ระลึก จะได
นําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายและสงเสริมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรีใหสอดคลอง
กับผลการวิจัยเชน จัดฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ  ออกแบบบรรจุภัณฑ  การสงเสริม
การตลาด และการประชาสัมพันธ  ใหกวางขวางและบังเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของจังหวัด 

วิธีดําเนินการวจิัย  
ในการดําเนินการวิจัย ประชากรทีศ่ึกษาคือประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี มีอายุ

ระหวาง 15-70 ป และเปนผูซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ประเภท คือ ประเภทของกนิ 
ประเภทของใช ประเภทของตกแตง จํานวน 817 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางวิธีการสุมแบบ
เจาะจง (purposive) เฉพาะผูที่ซื้อสินคาที่ระลึก ในเวลา 09.00-15.00 น. ตามแหลงขาย ในวนั
เสาร และวันอาทิตย จํานวน 6 พ้ืนที ่ ไดแก รานจําหนายสินคาที่ระลึก บรเิวณศาลพระกาฬ 
อําเภอเมือง รานจําหนายของที่ระลึก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง  
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองจังหวัดลพบุรี  ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมือง องคการบริหาร
สวนตําบลทะเลชุบศร รานจําหนายสินคาพื้นเมืองริมถนนพหลโยธิน บานนายาว อําเภอเมือง 
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมือง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อําเภอพัฒนานิคม 
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    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research tool) ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนแบบ
สัมภาษณ สรางเครื่องมือขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว แลวนําเครื่องมือนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) และหาคุณภาพของเครื่องมือ  แบบ
สัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  

การเก็บขอมูล ดําเนินการสัมภาษณเฉพาะผูที่เลือกซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 
ประเภท ไดแก ประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง เม่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
จํานวน 817 ฉบับแลว ไดตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ ลงรหัส แบบสัมภาษณที่เปน
ปลายเปดไดนํามาจัดกลุมคําทั้งหมด    การวิเคราะหขอมูล  ไดประมวลผลขอมูลทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลขอมูลที่ถูกตองเพ่ือหาคาทางสถิต ิ นําขอมูลและคาทางสถิติมา
แปลผลขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย นําเสนอขอมูลในรูปของตารางและ
ความเรียง  สถิติที่ใชในการวิจัย  ขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปของจํานวนความถี่ และ รอยละ  
ขอมูล เพศ วัยและปจจัยดานสินคา ไดแก รปูทรง วัสดุ สี และบรรจุภัณฑ นํามาหาความสัมพันธ 

ใชสถิติ 2χ - test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่ซื้อสินคาที่ระลึกทั้ง 6 แหง เปนเพศหญิงมากกวาชาย 
กลุมที่ซื้อมากสุด มีอายุระหวาง 15-25 ป รอยละ 32.7 มีอายุต่ําสุด 15 ป สูงสุด 68 ป  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 41.2 รองลงมาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เปน
นักเรียนนักศึกษารอยละ 27.1 รองลงมามีอาชีพลูกจางเอกชน และขาราชการ รัฐวิสาหกิจ    
ประชาชนที่ซื้อสินคาที่ระลึกมีวัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือตนเองและฝากผูอ่ืนเกือบครึ่งหน่ึง (รอย
ละ 45.8) สวนที่ซื้อเพ่ือฝากผูอ่ืนและซ้ือเพ่ือตวัเอง รอยละ 29.6 และ 24.6 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก  ประชาชนมีความสนใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
แตกตางกัน เม่ือศึกษาประเภทของกิน พบวา สมฟก มีผูซื้อรอยละ 37.7 โดยผูซื้อสวนใหญ ซื้อ
เพราะย่ีหอมีชื่อเสียง รองลงมาซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ และมีหอสวยนาซื้อ  ไขเค็มดินสอ
พอง  เปนสินคาที่นักทองเที่ยวสวนใหญ นิยมซื้อ โดยรอยละ 38.0 ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ 
รองลงมาเพราะยี่หอมีชื่อเสียง วุนนํ้ามะพราว มีผูซื้อรอยละ 36.1 โดยสวนใหญ ซื้อเพราะมี
ขนาดพอเหมาะ รองลงมาซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง  ทองมวน มีผูซื้อรอยละ 42.1 สวนใหญ ซื้อ
เพราะกลองใสสวยนาซื้อ รองลงมาเพราะมีขนาดพอเหมาะ ในการเลือกซื้อสินคาประเภทของใช 
ไดแก ผาพ้ืนเมือง มีผูซื้อรอยละ 16.6 สวนใหญซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม รองลงมาคือ
ฝมือทอประณีต  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มีผูซื้อรอยละ 30.8 สวนใหญซื้อเพราะฝมือการตัด
เย็บประณีต  และเพราะสีและลวดลายสวยงาม  ดินสอพอง มีผูซื้อรอยละ 28.9 โดยสวนใหญผู
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ซื้อเห็นวาเปนวัสดุธรรมชาติ มีซื้อเพราะเหตุผลอ่ืนไมมากนัก  เครื่องจักสาน มีผูซื้อรอยละ 24.6 
สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม รองลงมาคือมีฝมือประณีต และมีขนาดพอเหมาะ  สินคา
ประเภทของตกแตง ไดแก ผลิตภัณฑจากทองเหลือง มีผูซื้อรอยละ 16.9 สวนใหญซื้อเพราะ
ฝมือประณีต และซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม   รูปปนจําลอง มีผูซื้อรอยละ 23.2 ผูซื้อสวนใหญซื้อ
เพราะเห็นวามีสีสวยงาม รองลงมาคือรูปทรงสวยงาม และชอบวัสดุที่ใชทํา  ดอกไมประดิษฐ มีผู
ซื้อรอยละ 24.2 เหตุผลในการซื้อเพราะสีสวยงาม รูปทรงสวยงาม และชอบวัสดุที่ใชทํา 
เครื่องปนดินเผา มีผูซื้อรอยละ 13.7 เหตุผลในการซื้อเพราะ รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม และชอบ
วัสดุที่ใชทํา 
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเพศ และวัย 
ประเภทของกิน  พบวาผูซื้อสมฟก ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 26 – 35 ป  
ซื้อมากกวากลุมอ่ืน วุนน้ํามะพราว ทองมวน ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อ
มากกวากลุมอ่ืน  ประเภทของใช  ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง มีความแตกตางในกลุมผูซื้อดังน้ี ผา
พ้ืนเมือง กลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง กลุมอายุ 36 – 45 
ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ดินสอพอง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน เครื่องจักสาน กลุม
อายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ประเภทของตกแตง มีดอกไมประดิษฐอยางเดียว คือ ที่ผู
ซื้อสวนใหญเปนหญิง นอกน้ันผูซื้อสวนใหญเปนชาย เม่ือพิจารณาตามวัยพบวา ผลิตภัณฑ
เครื่องทองเหลือง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  สวน รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ 
และเครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน   
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเหตุผลในการ
เลือกซื้อ  ประเภทของกิน นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อ สมฟก เพราะเห็นวายี่หอมี
ชื่อเสียง เม่ือจําแนกตามอายุพบวา ทุกกลุมอายุซื้อสมฟก เพราะยี่หอมีชื่อเสียง มีเพียงกลุมอายุ 
46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อสินคาเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ   ไขเค็มดินสอพอง  
นักทองเที่ยวชายและหญิงซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อเพราะเห็นวายี่หอ
มีชื่อเสียง นอกน้ันซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ วุนน้ํามะพราว นักทองเที่ยวชายสวนใหญ
ซื้อโดยใหความสําคัญกับเหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนด  สวนนักทองเที่ยวหญิงสวนใหญ
ซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อโดยใหความสําคัญกับเหตุผล
อ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนด  กลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง นอกนั้น
ซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ  ทองมวน นักทองเที่ยวชายและหญิงซื้อเพราะกลองใสสวย 
ทุกกลุมอายุซื้อเพราะกลองใสสวยนาซื้อ โดยกลุมอายุ 26 – 35 ป ใหความสําคัญกับความสวย
ของกลองมากกวากลุมอ่ืน  ผาพื้นเมือง นักทองเที่ยวซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม  ทุกกลุม
อายุซื้อเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม มีเพียงกลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อเพราะฝมือทอ
ประณีต  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง  นักทองเที่ยวชายซื้อเพราะฝมือการตัดเย็บประณีต สวน
หญิงซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม  โดยกลุมอาย ุ15 – 25 ป ซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม 
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กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะวาฝมือการตัดเย็บประณีต สวนกลุม
อายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  ดินสอพอง สวนใหญซื้อ
เพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยชายใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติมากกวาหญิง ทุก
กลุมอายุซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป ใหความสําคัญกับวัสดุ
ธรรมชาติมากกวากลุมอ่ืน  เครื่องจักสาน สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม โดยทุกกลุมอายุ 
ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม แตกลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต และกลุมอายุ 36 
– 45 ป ซื้อเพราะเห็นวาขนาดพอเหมาะ    ผลิตภัณฑจากทองเหลือง สวนใหญซื้อเพราะรูปทรง
สวยงาม  โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อเพราะวารูปทรงสวยงาม  กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุม
อายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะฝมือประณีต  สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 
70 ป ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม และฝมือประณีตในสัดสวนที่เทากัน  รูปปนจําลอง ทั้งชายและ
หญิงสวนใหญซื้อเพราะสีสวยงาม กลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อ
เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  นอกนั้นซื้อเพราะสีสวยงาม   ดอกไมประดิษฐ สวนใหญซื้อเพราะ
สีสวยงาม  โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  นอกนั้น
ซื้อเพราะสีสวยงาม  เครื่องปนดินเผา สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  โดยทุกกลุมซ้ือเพราะ
รูปทรงสวยงาม มีเพียงกลุมอายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะสีสวยงาม  นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยว
จังหวัดลพบุรียังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลกึ ในสินคาที่ระลึกประเภท
ของกิน มีขอเสนอแนะวา  ควรเปนสินคาที่มีรสชาติอรอย สินคาควรมีราคาถูก ควรเนนเร่ือง
ความสะอาด ปลอดภัย สินคาควรมีคุณภาพ ควรผลิตสินคาใหหลากหลาย บรรจุภัณฑสินคาควร
มีความสวยงาม ดูนาสนใจ ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหเปนของประจําจังหวัด เปนสินคาที่มี
ประโยชน หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการพัฒนารูปแบบสินคา รูปแบบสินคาควรมี
ความแปลกตา นาสนใจ  ควรมีตราของจังหวัดประทับอยูที่สินคา ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ      สินคาที่ระลึกประเภทของใช มีขอเสนอแนะวา สินคาควรเนนเรื่อง
ประโยชนในการใชสอย  ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด  ควรเปน
สินคาที่มีคุณภาพ  สินคาควรมีราคาถูก  ควรผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี   
สินคาควรมีความแข็งแรง คงทน รูปแบบสินคาควรมีความแปลกใหม ดูนาสนใจ บรรจุภัณฑ
สินคาควรมีความสวยงาม ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิ
ปญญาชาวบาน ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ผาพ้ืนเมืองควรมีสีสันและ
ลวดลายที่ทนัสมัย สินคาควรมีความสวยงามเปนธรรมชาติ     สินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง 
มีขอเสนอแนะวา  รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย  วัสดุในการทําสินคาควรมีความ
หลากหลาย  สินคาควรมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย  ขนาดของสินคาควรมีความหลากหลาย  
สินคาควรมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของจังหวัด  สินคาควรมีราคาถูก  ควรพัฒนาสินคาใหมี
รูปแบบที่แปลกใหมและแตกตางกับของที่อ่ืน   รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปญญาชาวบาน 
สินคาควรมีความประณีต  ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม  สินคาควรมีความ
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สวยงามเปนเอกลักษณแบบไทยๆ  รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก  ควรใชวัสดุ
ที่มีในทองถิ่น  ควรสงเสริมใหแตละทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก  
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย แบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร  จังหวัดลพบุรีควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตสินคา 
 ที่ระลึกหลากหลายชนิด ควรมีการประดิษฐคิดคนหาสินคาแปลกใหม  การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 ควรมีนโยบายปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวและจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว เพ่ือชักชวนโนมนาวประชาชนใหมาเที่ยวและซ้ือสินคาที่ระลึก
ของจังหวัดลพบุรีเพ่ิมมากขึ้น   ผูนําระดับทองถิ่น  ควรสงเสริมสนับสนุนใหผลิตภัณฑของ
ทองถิ่นมีคุณภาพทั้งตัวสินคา บรรจุภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจําหนาย และการ
ประชาสัมพันธสินคา กลุมผูผลิตของชุมชน ควรพัฒนาปรับปรุงฝมือเพ่ือผลิตสินคาที่ระลึก ใหมี
มาตรฐานในดานคุณภาพ ควรคิดสรางสรรคหาสินคาแปลกใหมเพ่ือขยายตลาด มีการรวมกลุม
กันผลิตสินคาเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอกับการจําหนาย  สถาบันการศึกษา  ควรกําหนดนโยบาย
ในการมีสวนรวมการพัฒนาทองถิ่น  ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ใหสอดคลองกับกิจกรรมของทองถิ่น  

2. ขอเสนอแนะสาํหรับผูปฏิบตั ิ ผูขาย ควรเลือกสินคาที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
มีความแปลกใหม มีความงามนาสนใจมาจําหนาย  ผูผลิต ควรนําขอมูลความตองการในลักษณะ
ตางๆ ของผูซื้อไปพัฒนาปรับปรุงสินคาของตนเพ่ือใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น  ควรพัฒนาสินคา
ใหมีความเปนเอกลักษณของจังหวัด พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามนาสนใจเหมาะสมกับ
สินคา ผูสอนการออกแบบ ควรนําขอมูลที่ไดจากงานวิจัย อันไดแก รูปทรง สี วัสดุ บรรจุภัณฑ 
ไปพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางการตลาด รวมทั้งควรให
นักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจากประสบการณตรงในทองถิ่น  

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
สินคาที่ระลึก  ของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ทุก 2 ป    ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินคาที่ระลึก ของประชาชนที่มาเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืนๆ    ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาที่ระลึกระหวางคนภาคกลางกับคนภาคอื่นๆ    ควรมีการศึกษาปจจัยดาน
อ่ืนๆ ที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชน ที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
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ชื่อเรื่องงานวิจัย    พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลกึของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี
ชื่อผูวิจัย             วิบูล  จันทรแยม 
สังกัด     มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ีจ.ลพบรุี 
ปที่ทําวิจัย     พ.ศ. 2550 
  

บทคัดยอ 
 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชน

ที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 
และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของผูซื้อแตละวัย เพศ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินคาที่ระลึก  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสํารวจ 
(survey) ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะประชาชนที่มาเที่ยวและ
เลือกซื้อสินคาที่ระลึก 3 ประเภท รวมทั้งสุมแบบเปนระบบ (systematic random sampling) 

จํานวน 817 คน  และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย ความถี่ คารอยละ  และทดสอบคา 2χ - 
test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงซื้อสินคาที่ระลึกมากกวาเพศชาย กลุมที่ซื้อมากสุด มีอายุ 
15-25 ป วัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือตนเองและฝากผูอ่ืนมากกวาวัตถุประสงคอ่ืนๆ พฤติกรรม
การเลือกซื้อมีความแตกตางกัน โดยซ้ือ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาที่มีชื่อเสียง ซื้อไขเค็ม
ดินสอพอง วุนนํ้ามะพราว และทองมวน เพราะมีความพอใจกับขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ
เลือกซื้อผาพื้นเมืองและผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองเพราะสีและลวดลายสวยงาม และฝมือประณีต  
ดินสอพอง ซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุธรรมชาติ  เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑจากทองเหลือง ซื้อ
เพราะรูปทรงสวยงาม และฝมือประณีต  รูปปนจําลอง เครื่องปนดินเผา ซื้อเพราะสีและรูปทรง
สวยงาม ดอกไมประดิษฐ ซื้อเพราะสีสวยงาม เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อของแตละวัย 
พบวาผูซื้อสมฟก ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 26 – 35 ป  ซื้อมากกวากลุม
อ่ืน วุนน้ํามะพราว ทองมวน ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  
ผาพื้นเมือง กลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง กลุมอายุ 36 – 
45 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ดินสอพอง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน เครื่องจักสาน 
กลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ประเภทของตกแตง ดอกไมประดิษฐผูซื้อสวนใหญเปน
หญิง นอกนั้นผูซื้อสวนใหญเปนชาย ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลือง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อ
มากกวากลุมอ่ืน  สวน รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และเครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 –70 ป 
ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อจําแนกตามเหตุผลในการเลือกซ้ือ สวนใหญ
ซื้อสมฟก เพราะยี่หอมีชื่อเสียง โดยชายใหความสําคัญมากกวาหญิง เม่ือจําแนกตามอายุพบวา 
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กลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะยี่หอมี
ชื่อเสียง ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ โดยหญิงใหความสําคัญมากกวา
ชาย กลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 
45 ป และกลุมอาย ุ56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ  ทองมวน สวนใหญ
ซื้อ เพราะกลองใสสวย  ผาพื้นเมือง สวนใหญซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม  โดยชายให
ความสําคัญกับสีและลวดลายมากกวาหญิง  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง สวนใหญซื้อเพราะฝมือ
การตัดเย็บประณีต กลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะวาสีและลวดลายสวยงาม กลุมอายุ 
26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะวาฝมือการตัดเย็บประณีต ดินสอพอง 
สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยชายใหความสําคัญกับวัสดุมากกวาหญิง 
และทุกกลุมอายุสวนใหญซื้อเพราะเปนวัสดุจากธรรมชาติ  ผลิตภัณฑจากทองเหลือง สวนใหญ
ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะวารูปทรงสวยงาม  กลุมอายุ 
26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต  ดอกไมประดิษฐ 
สวนใหญซื้อเพราะสีสวยงาม  โดยหญิงใหความสําคัญมากกวาชาย กลุมอายุ 15 – 25 ป และ
กลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 
45 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม เครื่องปนดินเผา สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม 
กลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะสีสวยงาม นอกนั้นทุกกลุมอายุสวนใหญซื้อเพราะรูปทรง
สวยงาม  
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Abstract 
 
 The purposes of this research were to study the souvenir selection behaviors of 
the tourists visiting Lop Buri Province and product factors affecting the tourists’ souvenir 
selection behaviors, and to compare the customers’ souvenir selection behaviors in 
accordance with the varieties of ages and genders. The suggestions for souvenir design 
development were also included. This study was a survey using purposive random 
sampling and systematic random sampling. The samples were 817 tourists. The data 
were analyzed by means of frequency, percentage and the statistic X2 – test at .05 of 
the significant level. 
 The research findings revealed that more female tourists purchased souvenirs 
than male tourists at the age of 15 – 25. The main objective was to buy for themselves 
and other people. The souvenir selection behaviors were varied as the following 
reasons: Som Fak (Fermented Fish) was considered famous. White clay salted eggs, 
white clay cake, coconut juice jelly and rolled wafer were purchased because of their 
satisfying packaging designs. Besides, native fabrics and products made from native 
fabrics were selected because of their colors and beauty. Also, wickerware and 
brassware were chosen because they were beautiful and well-made. The models, 
earthenware and handmade flowers were bought because of their colorful and beautiful 
designs.  
 To compare the selection behaviors according to the customers’ ages, most of 
the female tourists at the age of 26-35 purchased Som Fak (fermented fish) and white 
clay salted eggs. Coconut juice jelly and rolled wafer were bought by most of the 
women at the age of 15-25. Also, the native fabrics were mostly selected by female 
tourists at the age of 46-55. Besides, both male and female tourists at the age of 36-45 
chose the products made from native fabrics. White clay cake was purchased by most 
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of the tourists at the age of 26-35. Wickerware was mostly bought by people at the age 
of 56-70. To decorative products, more female tourists were interested in handmade 
flowers than male tourists. Also, most of the tourists at the age of 26-35 purchased 
brassware. Last but not least, the models and earthenware were mostly selected by the 
tourists at the age of 56-70. 
 To compare the selection behaviors in accordance with the reasons, Som Fak 
was bought because it was a famous local product. Furthermore, men paid more 
attention to Som Fak than women. Considered by the ages, the customers at the ages 
of 15-25, 26-35 and 36-45 mostly selected Som Fak because of its popularity. White 
clay salted eggs were purchased owing to their appropriate size of packages. 
Interestingly, women paid more attention to this product than men. The tourists at the 
age of 15-25 selected them because of their popularity. Nevertheless, the tourists at the 
ages of 26-35, 36-45 and 56-70 bought white clay salted eggs due to their suitable size 
of packages. Apart from the aforementioned local products, rolled wafer was selected 
because of its beautiful package. The native fabrics were bought because of their 
beautiful designs. Surprisingly, men paid more attention to the designs and colors of the 
fabrics than women. To the products made from the native fabrics, the tourists at the 
age of 15-25 purchased them because of their colorful and beautiful designs. In 
contrast, the people at the ages of 26-35 and 36-45 selected them because they were 
well-made. Every age group chose white clay cake because it was made of natural 
material. To the brassware, the tourists at the age of 15-25 bought it because of its 
beautiful shape. However, the shoppers at the ages of 26-35 and 36-45 were interested 
in the brassware because it was well-produced. More female tourists purchased 
handmade flowers than male tourists because of their beauty. The tourists at the ages 
of 15-25 and 56-70 purchased them due to their beautiful shapes; whereas, the people 
at the ages of 26-35 and 36-45 paid more attention to their colors. Lastly, every age 
group except the age of 56-70 selected earthenware because of its beautiful designs. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสาํคัญ และทีม่าของปญหาการวจิัย  
“ กินของไทย ใชของไทย เงินไมร่ัวไหลไปตางประเทศ ” 
“ เที่ยวเมืองไทย ไมไปไมรู ” 

     คําขวัญดังกลาวเปนนโยบายของรัฐบาลทีต่องการรณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชนคน
ไทยไดตระหนักถึงการทองเท่ียวภายในประเทศ จากที่ผานมาคนไทยสวนใหญมักนิยมไปเที่ยว
ตางประเทศและซ้ือสินคาอยางฟุมเฟอย ทําใหเงินตรารั่วไหลไปตางประเทศ จากรายงานประจําป 
ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2543, ข) ระบวุา ในป พ.ศ. 2543 มีคนไทยเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรทั้งสิ้น 1.95 ลานคน และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึน้จากปท่ีผานมารอยละ 15  คน
ดังกลาวมีการใชจายเงินเปนจํานวนมาก จึงมีคําขวัญน้ีขึ้นมาเพ่ือรณรงคใหคนไทยเที่ยวในเมอืงไทย 
กินของไทย ใชของไทย เพ่ือใหเงินไดหมุนเวียนอยูภายในประเทศในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจท่ีประเทศ
ไทยประสบอยู เปนการชวยเหลือประชาชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีการหมุนเวียนของเงิน
ทางธุรกิจทางการทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งคําขวัญนีก้็สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2541) ไดกลาวในเร่ืองการ
สรางฐานการผลิตใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก ไววา  

“สงเสริมการทองเทีย่วสําหรับนักทองเทีย่วที่มีคุณภาพจากตางประเทศใหมีชวงพํานักใน
ประเทศไทยนานขึ้น และใหมีบริการดานแหลงจับจายใชสอยสําหรับนักทองเที่ยวรวมทั้งสงเสริมการ
ทองเท่ียวในประเทศ และปลูกฝงจิตสํานึกในการเปนนักทองเทีย่วที่มีคุณภาพ มีความรักและหวง
แหนในทรพัยากรแหลงทองเที่ยวใหกับคนไทย”   

นอกจากนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 9 ซึ่งประกาศใชระหวางป 
2545-2549 ไดประกาศย้ําตอจากแผนฉบับท่ี 8 ในดานวัตถุประสงคและเปาหมายหลักวา 

 “เพิ่มรายไดการทองเทีย่วโดยมีรายไดจากนักทองเทีย่วตางประเทศเพิ่มขึ้นเฉลีย่รอยละ 7-8 
ตอป และใหคนไทยทองเท่ียวภายในประเทศเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป”  และไดกลาวถึง
แนวทางพัฒนาการทองเที่ยววา “พฒันาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
นักทองเทีย่วไทยและตางประเทศ ปรับปรงุคุณภาพดานการบริการและผลิตภัณฑทีเ่กี่ยวเน่ืองกับการ
ทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออมใหไดมาตรฐานและเพียงพอ  สงเสริมบทบาทชุมชนและองคการ
ชุมชนในทองถ่ินที่มีสวนรวมในการบริการจัดการแหลงทองเทีย่วอยางครบวงจร   รวมทั้งสนับสนนุให



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
เทพ

สตร
ี

 2 

มีการพัฒนาสนิคาหัตถกรรมพื้นบานและบริการในทองถิ่นที่เชือ่มโยงกับธุรกจิการทองเทีย่ว” 
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2545) 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ัง 2 ฉบับ จะเห็นไดวารัฐบาลไดใหความสําคัญ
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวมาก เพราะกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศและเกิดการ
หมุนเวียนทางดานเศรษฐกจิภายในประเทศ สอดคลองกับแนวความคิดของผูวาการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดกลาววา การทองเที่ยวสามารถทํารายไดเขาประเทศเปนอันดับหนึ่ง เม่ือเทียบกับ
การสงสินคาอ่ืนไปจําหนายในตางประเทศ และครองลาํดับความสําคัญในลําดับตนๆ อยางตอเน่ือง
มาโดยตลอด ในสวนของนโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ไดพยายามสรางคานิยมให
ชาวไทยเพ่ิมการเดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอยในประเทศกระจายไปทั่วภูมิภาคตลอดป เพ่ือ
เพิ่มดุลการทองเที่ยวใหมีมากขึ้น และเปนการกระจายความเจริญไปสูทองถิ่นอันจะเปนผลดีตอการ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศตอไป  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจึงนับวามีบทบาท
สําคัญในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่องมาตลอดตั้งแตอดีตและตอไปในอนาคต ทั้งนี้
เพราะการทองเที่ยวมีผลในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนําทรพัยากรของประเทศมาใชใหเกิด
ประโยชนอยางเหมาะสม ในรูปของการบริการเกี่ยวกบัการทองเที่ยวและในรูปของสินคา ซ่ึงประการ
หลังนี้ทําใหประชาชนไดสรางงานจากผลผลิตของทองถิ่นใหเปนสินคาท่ีระลึกเพ่ือบริการนักทองเที่ยว
อีกดวย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 2543, ก) 

ในดานการทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัตศิาสตร และวัฒนธรรม  จังหวัดลพบุรีไดชื่อวามี
แหลงทองเที่ยวมากแหงหน่ึงของประเทศ จึงมีประชาชนใหความสนใจมาเที่ยวเปนจํานวนมาก การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 (2549) ไดสํารวจผูมาเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรี 
ดังน้ี พ.ศ. 2546 จํานวน 2,263,307 คน  พ.ศ. 2547 จํานวน 2,617,936 คน พ.ศ. 2548 จํานวน 
2,784,301 คน รายไดจากนักทองเที่ยวมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวนั พ.ศ. 2546 วันละ 880.20 บาท  
พ.ศ. 2547 วันละ 903.23 บาท พ.ศ. 2548 วันละ 857.31 บาท เม่ือพิจารณาดูจํานวนเงินแลวจะเห็น
วาปริมาณการใชจายและการซื้อสินคาที่ระลึกของผูมาเที่ยวจังหวัดลพบุรียังไมมากนัก 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดวางแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียว กาํหนดใหจังหวัดลพบุรีได
มีการสํารวจและวเิคราะหขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดทําแผนแมบท เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวภาค
กลางตอนบน และเพือ่เตรียมรองรับการทองเที่ยวไดจัดใหมีโครงการสงเสริมและพัฒนาหมูบาน
หัตถกรรม โดยจัดการอบรมพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกจังหวัดลพบุรีขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนใหชุมชน
ไดต่ืนตวัในการผลิตสินคาท่ีระลึกที่มีคุณภาพ ตอมาในแผนการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2544 ไดกําหนด
วัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว โดยจัดใหจังหวัดลพบุรีเปน 1 ใน 9 
จังหวัด ท่ีถือวาเปนกลุมเมืองศักยภาพในการพัฒนาใหนักทองเท่ียวภายในประเทศไดมาทองเที่ยว 
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จากแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ป พ.ศ. 2545-2549 (ฝายนโยบายและแผน, 2544) ไดกําหนด
วิสัยทศันการพัฒนาจังหวัดไวตอนหน่ึงวา จังหวัดลพบุรีจะเปนศูนยกลางทางการศึกษาและการ
ทองเท่ียวของภูมิภาค โดยกําหนดยุทธศาสตรไววา ใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน มีการเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง  จากแผนการทองเท่ียวและแผนพัฒนาจังหวัดดังที่
กลาวมาแลว จะเห็นไดวาทุกฝายตางกใ็หความสําคัญกับจังหวัดลพบุรี โดยจัดใหมีโครงการตางๆ 
ขึ้นมา ดังนั้น จังหวัดลพบุรีคงจะมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการตางๆ เชน การพัฒนาคุณภาพของ
แหลงทองเที่ยว การใหการบริการแกนักทองเที่ยว การสงเสริมพัฒนาสินคาที่ระลึกใหมีความนาสนใจ
เพื่อรองรับการทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับทองถ่ิน  

การที่สินคาทีร่ะลึกเปนปจจัยสําคัญในการสรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น ทําใหเกิด
การผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึกในลักษณะตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ในชวงเวลาที่ผานมาผูผลิตและผู
จําหนายสวนใหญยังขาดการศึกษาดานสวนประสมการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอยาง
แทจริง เชน การออกแบบในดาน รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ ความเหมาะสมของราคาสินคา 
แหลงจําหนาย และการประชาสัมพันธสินคาใหนักทองเที่ยวไดรูจักอยางแพรหลาย เพ่ือท่ีจะทําให
สินคาเปนที่นาสนใจและตรงตามความตองการของผูบริโภค ปญหาดังกลาวเหลานี้สอดคลองกับ
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาปญหาความพรอมของจังหวัดลพบุรี พบวา จังหวดัลพบุรียังขาดสินคาที่
ระลึกหรือหัตถกรรมพื้นเมืองที่เปนเอกลกัษณของตน ทั้งท่ีมีงานหัตถกรรมบางอยางที่นาสงเสริมและ
พัฒนาได ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูผลิตและผูจําหนายไมมีขอมูลพ้ืนฐานที่จะใชในการปรับปรุงผลติภัณฑ
ของตนใหสอดคลองกับความสนใจของผูบริโภค ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไป ในอดีตเคยทําอยางไรปจจุบันก็ยังคงเปนไปในลักษณะแบบเดิม ดังนั้นความนาสนใจของสินคาที่
ระลึก และปริมาณรายไดจากการขายสินคาจึงเพ่ิมขึ้นไมมากเมื่อเปรียบเทียบกบับางจังหวัดที่มีการ
พัฒนาแลว ผูที่มีหนาท่ีเกี่ยวของจึงควรไดมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสินคาท่ีระลึกใหมีมาตรฐานทั้ง
ราคาและคุณภาพ และใหมีความเปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุร ี

ผูวิจัยเคยไดทาํการวิจัยในหัวขอน้ี เม่ือป พ.ศ. 2544 ไดขอมูลใหมและทราบขอเสนอแนะใน
การซื้อสินคาที่ระลึกของจังหวัดลพบุรี เชน สินคาที่ระลกึยังขาดความแปลกใหม  สินคามีจํานวนนอย
ชนิด สินคาท่ีมีอยูยังขาดความเปนเอกลกัษณของจังหวัด บรรจุภัณฑควรมีความสวยงามทันสมัย ใช
สะดวก และควรเปนสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งน้ันไดทําการเผยแพร ทําใหให
เกิดการปรับปรุงพัฒนาสินคาที่ระลึกของจังหวัดลพบุรีใหดีขึ้นในสวนหนึ่ง   ตอมาในป พ.ศ. 2546 
รัฐบาลไดมีนโยบายเพื่อแกปญญาความยากจนของประชาชน จึงไดกําหนดการดําเนินงานโครงการ
หน่ึงตําบลหนึง่ผลิตภัณฑ เพ่ือใหชุมชนไดใชภูมิปญญาของทองถิ่นในการพัฒนา สินคาเพ่ือรองรับ
การทองเท่ียวและนําไปสูการมีรายไดที่ม่ันคงและตอเนือ่ง โดยมีแนวคิดในการพัฒนาสินคาท้ังในดาน
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คุณภาพ มาตรฐาน การสรางมูลคาเพ่ิม รูปแบบบรรจุภัณฑ และความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑ  
จังหวัดลพบุรก็ีไดดําเนินการจนประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง โครงการยังตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

เพ่ือจะศึกษาปญหาตอเนื่องที่มีผลกระทบตอสินคาท่ีระลึกดังกลาวมาแลว ผูวิจัยซึ่งเปน
ผูสอนวิชาการออกแบบ และวิชาการออกแบบของที่ระลึก มีความสนใจที่จะศึกษาวาประชาชนที่มา
เที่ยวจังหวัดลพบุรีมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาท่ีระลึกอยางไร  มีปจจัยทางดานสินคาอะไรบางที่มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาทีร่ะลึก และประชาชนที่มาเที่ยวมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสินคาที่
ระลึกใหนาสนใจอยางไรบาง เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และพัฒนา
ปรับปรุงดานการออกแบบสินคาที่ระลึกของจังหวัดลพบุรี  ใหมีความเหมาะสมและนาสนใจตอไป 
 
ปญหาวิจัย 
 1. ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทใดบาง 
 2. ปจจัยทางดานสินคา ไดแก รูปทรง วัสดุ สี และบรรจุภัณฑ สินคาที่ระลกึ มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือหรือไม 
 3. ประชาชนที่มาเท่ียว ที่มีเพศ วัย แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก
แตกตางกันหรือไม 
 
วัตถปุระสงคของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี
       2. เพื่อศึกษาปจจยัทางดานสินคา ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก 
        3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลกึของประชาชนที่มาเท่ียว 
แตละเพศและวัย  
      4. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสินคาทีร่ะลึก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
        1. ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกแตละประเภท
แตกตางกัน 
        2. ปจจัยทางดานสินคา ไดแก รูปทรง วัสดุ  สี และบรรจุภัณฑสินคาท่ีระลึก มีผลตอการ
เลือกซื้อ 
        3. ประชาชนที่มาเที่ยวที่มีเพศ และ วยั  แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก
แตกตางกัน 
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ขอบเขตของการวจิัย 
        1. ประชากรที่ศึกษา ไดแกประชาชนทีม่าเท่ียวจังหวดัลพบุรี ในป พ.ศ. 2550  ซึ่งมีอายุ
ระหวาง 15-70 ป  และตองเปนผูซื้อสินคาชนิดใดชนดิหนึ่งใน 3 ประเภท  คือของกิน ของใช และ
ของตกแตง 
        2. เน้ือหาหรือตัวแปรทีศ่ึกษา ไดแก  ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูซื้อ  พฤติกรรมการเลือกซื้อ   
ปจจัยทางดานสินคา เปรียบเทียบพฤตกิรรมการเลือกซื้อสนิคา และขอเสนอแนะเก่ียวกบัการพัฒนา
รูปแบบสินคาที่ระลึกในทัศนะของผูซื้อ 
 
ขอจํากัดของการวิจัย 

  1. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามตองเปนผูเลือกซื้อสินคา 
ที่ระลึกตามที่กําหนดไว และตองเก็บขอมูลภายหลังท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกซ้ือแลว บางคนไม
สะดวกในการตอบ จึงตองเก็บขอมูลจากคนถัดๆ ไป 

  2. ตัวแปรมีขอจํากัด เนื่องจากสินคาท่ีระลึกแตละชนิดมีตัวแปรที่แตกตางกัน  อันไดแก 
รูปทรง สี วัสดุ และบรรจุภัณฑ นอกจากน้ันสินคาแตละชนิดก็ยังมีตัวแปรไมเทากัน จึงตองเลือก
เปรียบเทียบเฉพาะสินคาที่มีตัวแปรใกลเคียงกัน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
          1. ตัวแปรที่ศึกษาเปนตัวแปรที่สามารถวัดไดถูกตองตามหลักเกณฑของตัวแปรนั้นๆ 
          2. แมวาจะมีขอจํากัดในการทําวิจัยอยูบาง แตผูวิจัยก็ไดแกไขจนเปนที่เชื่อไดวาขอมูลน้ีเปน
ขอมูลที่นาเชื่อถือและมีความถูกตอง สามารถใชอางอิงไดตอไป 

  3. เน่ืองจากมีเวลาจํากัด จึงไดกําหนดขอบเขตการศึกษาที่เกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรม 
การเลือกซื้อสินคา 3 ประเภท จํานวน 12 ชนิด ซึ่งเปนสินคาประจําของจังหวัดที่จะเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชนของจังหวัดลพบุรี 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
         ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของหลายสวน ดังน้ี  
          1. ผูผลิตสินคาที่ระลึก จะไดนําขอมูลตางๆ ไปพัฒนาปรับปรุงสินคาที่ระลึก ใหตรงกับความ
ตองการของผูซ้ือ อันจะทําใหปริมาณการผลิตการจําหนายเพ่ิมมากขึ้น เปนการสงเสริมและเพ่ิม
รายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
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          2. ผูจําหนาย จะไดขอมูลจากงานวิจัย ทําใหสามารถเลือกหาสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพมา
จําหนายไดตรงตามความสนใจของผูซื้อ 
          3. สถาบันการศึกษาที่เปดสอนวิชาการออกแบบของที่ระลึก การออกแบบผลิตภัณฑ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ หรือเรื่องที่เกี่ยวของอ่ืนๆ จะไดนําผลการวจิัยไปพัฒนา และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความจริงทางการตลาด เพื่อสรางงานใหกับนักศึกษาในโอกาส
ตอไป 

 4. จังหวัดอ่ืนท่ีมีปญหาใกลเคียงกัน  จะไดนําขอมูลไปใชปรับปรุงและพัฒนาสินคาที่ระลึกของ 
ตน ทําใหเกิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น  จะสงผลตอการเพิ่มรายไดของประชาชนทั้งประเทศตอไป 

 5. หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว เชน  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย    กรม 
สงเสริมอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งองคกรเอกชนที่ผลิตสินคาที่ระลึก จะไดนํา
ผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายและสงเสริมเก่ียวกับการทองเท่ียวในจังหวัดลพบุรีใหสอดคลองกับ
ผลการวิจัยนี้ เชน จัดฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ  ออกแบบบรรจุภัณฑ  การสงเสริม
การตลาด และการประชาสัมพันธ  ใหกวางขวางและบังเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของจังหวัด 
 
นิยามศัพทท่ีเก่ียวของ 
           1. ประชาชนผูมาเท่ียว หมายถึง นักทองเที่ยวชาวไทย ท้ังท่ีอยูในจังหวัดลพบุรีและ
ตางจังหวัดที่เขามาเที่ยวในจังหวัดลพบุรี เพ่ือพักผอนหยอนใจ เขามาชมโบราณสถานและ
สิ่งแวดลอม เขามารวมประชุมสัมมนา หรือมาเยี่ยมเยือน แตมิไดมาเพ่ือประกอบธุรกิจหรือทําการหา
รายได 

     2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือ  หมายถึง การแสดงออก การกระทําหรือการปฏิบัติในสิ่งใดสิ่งหน่ึง
แลวมีผลใหปรากฏออกมา  ซึ่งในที่นี้ไดแก การเลือกซื้อหรือการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึก 3 ประเภท 
วาเลือกซื้อชนิดใดมากนอยกวากัน และวัตถุประสงคของการซื้อเพื่ออะไร  

     3. การเลือกซื้อ  หมายถึง การพิจารณา หรือการคัดเลือกสินคาที่ระลึกที่ถูกใจแลวตัดสินใจ
ซื้อเฉพาะสิ่งที่เลือกไวนั้น 

     4. การตัดสินใจซื้อ หมายถึงแรงกระตุนหรือสิ่งเราที่ทําใหประชาชนท่ีมาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
เห็นแลวรูสึกพอใจในการที่จะซื้อสินคาไวเปนที่ระลึก 
           5. สินคาที่ระลึก หมายถึง สินคาที่มีการซ้ือขายกันเพ่ือเปนเครื่องหมายแสดงถึงความนึกถึง 
คิดถึง หรือเคยมา หรือเปนสัญลักษณของทองถ่ินนั้น ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ประเภทของกิน  ประเภท
ของใช และประเภทของตกแตง  ไดเลือกศึกษาเฉพาะของที่ระลึกที่เดนและพบเห็นอยูตลอดเวลา 
ดังน้ี 
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   5.1 ประเภทของกิน  ไดแก  สมฟก  ไขเค็มดินสอพอง วุนนํ้ามะพราว และทองมวน 
   5.2 ประเภทของใช   ไดแก ผาพื้นเมือง  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง  เครื่องจักสาน  และ 

ดินสอพอง 
   5.3 ของตกแตง ไดแก  ผลิตภัณฑจากทองเหลือง  รูปปนจําลอง  ดอกไมประดิษฐ และ 

เครื่องปนดินเผา  
          6. ปจจัยทางดานสินคาท่ีระลึก หมายถึง เหตุหรือสาเหตุท่ีกอใหเกิดผล ซ่ึงในท่ีนี้ไดแก 

         6.1 รูปทรง  หมายถึง รูปลักษณะของสินคาท่ีปรากฏแกผูพบเห็น รูปทรงมีความสําคัญที่
สามารถสื่อความหมาย และส่ือความรูสึกทางความงามของสินคา 

         6.2 สี หมายถึงสิ่งที่เราความรูสึกใหเกิดความสนใจ เปนสิ่งที่ทําใหสินคามีความสวยงาม
มากขึ้น และยังทําใหสินคามีความแตกตางกัน 

   6.3 วัสดุ หมายถึงสิ่งที่นํามาทําเปนสินคาท่ีระลึก หรือนํามาทําบรรจุภัณฑ  มีความเกี่ยว 
ของกับกรรมวิธีการผลิต 

         6.4 บรรจุภัณฑ หมายถึงสิ่งท่ีบรรจุหุมหอและคุมครองปองกันสินคาที่ระลึก และเพื่อชวย
สงเสริมการขาย 

     7. วัย หมายถึง ชวงอายุของผูมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีที่ซ้ือสินคาท่ีระลึก แบงเปน 5 กลุม คือ 
    7.1  กลุมอายุ  15-25 ป 
    7.2  กลุมอายุ  26-35 ป 
    7.3  กลุมอายุ  36-45 ป 
    7.4   กลุมอายุ  46-55 ป 
    7.5   กลุมอายุ  56-70 ป 
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                                          บทที่ 2 
                             เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ทฤษฎีท่ีสมัพนัธกบัเรื่องท่ีวิจัย   

1. ทฤษฎีเกี่ยวกบัการทองเท่ียว 
    1.1 ความหมายของการทองเที่ยว 
          การทองเที่ยว (tourism) หมายถึงผลรวมของประสบการณและความสัมพันธตางๆ ที่

เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธของนักทองเท่ียว ผูประกอบธุรกิจ รฐับาลและชุมชนผูเปนเจาบาน  ใน
กระบวนการที่ดึงดูดใจและตอนรับนักทองเท่ียวและผูมาเยือนอ่ืนๆ (McIntosh & Goeldner, 1986) 

          โดยทั่วไปการทองเท่ียวหมายถึง การที่ผูคนหรือประชาชนไดไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่
หน่ึงเพื่อการเที่ยวชมเมือง เพื่อเยี่ยมญาติและเพ่ือน ไปพักผอนวันหยุด รวมไปถึงบุคคลที่เดินทางไป
รวมประชุมทางวิชาการ ทางการเมืองหรือการประชุมทางธุรกิจ หรือเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ทางธุรกิจ 
ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผูเชี่ยวชาญ หรือไปทําการศึกษาวิจัย โดยผูที่มาเยือนสามารถใช
การคมนาคมขนสงไดทุกรปูแบบ (อาทิตย ศิริธร, 2541) 

          นิคม จารุมณี (2536) ไดกลาววา การทองเที่ยวประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3 
ประการคือ เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกตไิปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว  เปนการเดินทางดวย
ความสมัครใจ และการเดนิทางดวยวตัถุประสงคใดๆ ก็ตามที่ไมใชเพื่อการประกอบอาชีพหรือหา
รายได ดังนั้นการทองเท่ียวจึงเปนกิจกรรมและบริการตางๆ ที่กอใหเกิดประสบการณในการเดินทาง 
เชน การคมนาคมขนสง ท่ีพักแรม สถานขายอาหารและเครื่องด่ืม รานคาของที่ระลึก สถานบนัเทิง 
สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ รวมถึงการบริการตอนรับนักทองเทีย่ว  

          พระราชบัญญตัิการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2522 (2522) ไดกําหนด
ขอบเขต และความหมายของอุตสาหกรรมทองเท่ียวไววา หมายถึง อุตสาหกรรมใดๆ ที่จัดใหมีหรือ
ใหบริการเกี่ยวกับการทองเที่ยว ทั้งภายในและภายนอกราชาอาณาจักรไทย โดยมีคาตอบแทน และ
หมายความรวมถึง ธุรกิจนําเที่ยว  ธุรกจิโรงแรมนักทองเที่ยว  สถานบริการและสถานที่ตากอากาศ
สําหรับนักทองเที่ยว ธรุกิจของที่ระลกึหรือสินคาสําหรับนักทองเที่ยว ธุรกิจการกีฬาสําหรับ
นักทองเที่ยว และการดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง การออกราน การโฆษณาเผยแพร หรือ
ดําเนินการอื่นใด โดยมีความมุงหมายเพ่ือชักนําหรือสงเสริมใหมีการทองเท่ียว 
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1.2 ประเภทของการทองเที่ยว   
    ในการจําแนกถึงที่หมายปลายทาง ทางการทองเท่ียว (type of destination) หรือแหลง

ทองเท่ียว สามารถแบงเปนประเภทของประสบการณ (travel experience)  ที่นักทองเที่ยวไดรับ
ออกเปน 7 ประเภท  (Smith,1977) คือ 
      1.2.1 การทองเที่ยวเพ่ือชาติพันธุ (ethnic tourism) เปนการเดนิทางเพื่อท่ีจะสังเกตการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใชชวีิตของประชากรตางเผาพันธุ ซึ่งรวมไปถึงการไป
เยือนบานเกิดเมืองนอน การเขารวมพิธีกรรมตางๆ และการเขารวมพิธีทางศาสนา 

   1.2.2 การทองเท่ียวเพ่ือวฒันธรรม (cultural tourism)  เปนการเดินทางเพื่อสัมผัสชีวติ
และบางกรณกี็เขาไปรวมใชวิถชีีวติเกาๆ ท่ีไดสูญหายไปแลว หรอืสัมผัสในทองถิ่นเกาที่มีสสีันดึงดูด
ใจ เชน งานเทศกาลเครื่องแตงกายตามประเพณี การละเลนพื้นบาน เปนตน 
      1.2.3 การทองเที่ยวเพือ่ประวัตศิาสตร (historical tourism)  เปนการทองเที่ยวในดาน
ประวัติศาสตร พิพิธภัณฑสถาน และแหลงโบราณคดีที่เปนความรุงเรืองของอดตี อาจเปนการเยือน
อนุสรณสถาน วัด วัง การแสดงแสง-เสียง เหตุการณสําคัญในอดีต เปนตน   
                1.2.4 การทองเท่ียวเพ่ือสิ่งแวดลอม (environmental tourism) คลายการทองเที่ยวเพ่ือ
ชาติพันธุ กลาวคือดึงดูดนักทองเท่ียวมาจากแดนไกล แตจะเนนสิ่งดึงดูดใจ (attractions) ท่ีเปน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากกวาท่ีจะเนนชาติพันธุมนุษย การกลบัคืนสูธรรมชาติและการชื่นชมตอ
ความสัมพันธของผูคนกับสิง่แวดลอมก็อยูในกลุมน้ี 
       1.2.5 การทองเที่ยวเพือ่การนันทนาการ (recreational tourism) เปนการเขารวมแขง
กีฬา การอาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดลอมที่ผอนคลายจิตใจ เชน ชายหาด สนามกอลฟ  การ
สงเสริมการทองเที่ยวในกลุมนี้จะดึงดูดนักทองเที่ยวทีต่องการพักผอนหยอนใจโดยเฉพาะ 
                  1.2.6 การทองเท่ียวเพ่ือธรุกิจ (business tourism) ไดแกการประชุม การพบปะกัน 
หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการทองเท่ียวประเภทอื่นๆ เขามาไวดวย เม่ือมีการทองเที่ยวเพ่ือ
ธุรกิจเกิดขึ้นแหลงทองเที่ยวแตละแหลงจะมีการทองเที่ยวไดหลายประเภท บางแหงเปนทั้งแหลง
ทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม แลวแตนักทองเที่ยวจะตองการอะไร 
        1.2.7 การทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล (incentive tourism) เปนการทองเท่ียวท่ีจัดขึ้นเปน
รางวัลแกพนักงาน เพ่ือเปนสวัสดิการของหนวยงานและบรษิัทหางราน เพ่ือการดูงาน การประชุม 
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและเพื่อนันทนาการ 
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         1.3 ประเภทของนกัทองเที่ยว  
               นักทองเท่ียว เปนคําที่มาจากภาษาอังกฤษวา Tour ซึ่งแปลวาทองเที่ยวหรือทศันาจร 
หรือการเดินทางเปนวงกลม (circular trip) ที่มีจุดเริ่มตนที่หนึ่งแลวก็จะกลับมายงัที่เดิมภายหลังจาก
การเดินทางตามรายการหรือกําหนดการที่จัดไวลวงหนา (นิคม จารุมณี, 2536) 
     นักทองเที่ยว (tourist) หมายถึง ผูท่ีเดินทางไปเยือนยังที่ตางถิ่นอันมิใชถิ่นพํานักอาศัย
ประจําของบุคคลนั้น เปนการเดินทางไปเยือนชั่วคราวดวยความสมัครใจ มิไดเดินทางไปประกอบ 
อาชีพหารายไดแตอยางใด ( อาทิตย ศิริธร, 2541) สวนนักทศันาจร (excursionist) หมายถึง ผูที่
เดินทางมาเยือนไมคางคืน  มาเพ่ือความเพลิดเพลิน  ใชเวลาพํานักอยูนอยกวา 24 ชั่วโมง  และผูมา
เยือนหรือผูมาเยี่ยมเยือน (visitor) หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหนึง่ซึ่งมิใช
ประเทศถิ่นพาํนักอาศัยปกติประจําวันของตัวเอง และการเดินทางไปเยือนนั้นจะเดินทางไปดวย
เหตุผลอยางหน่ึงอยางใด หรือวัตถุประสงคใดๆ ก็ได แตตองมิใชเขาไปประกอบอาชีพหารายไดใน
ประเทศนั้น (McIntosh & Goeldner, 1986) 
     จากนิยามดังกลาว สามารถแบงผูมาเยือน (visitor) ออกไดเปน 2 ประเภท คอื ผูมาเยือน
ที่คางคืน หรือนักทองเที่ยว (tourist) และผูมาเยือนไมคางคืน หรือนักทัศนาจร (excursionist) ซ่ึง
พํานักอยูนอยกวา 24 ชั่วโมง  

    นักทองเที่ยวแตละกลุมมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน
ไป  จําแนกนักทองเที่ยวออกเปนกลุม ดังน้ี (Plog, 1973 อางถึงใน อาทิตย ศิรธิร, 2541) 

    1.3.1 นักทองเที่ยวประเภทเนนตวัเองเปนศูนยกลาง  กลุมนี้ไดแกนักทองเที่ยวที่คิดหรือ
สนใจแตปญหาเล็กๆ ในชวีติของตนเอง ชอบสถานทีท่องเที่ยวอันเปนที่รูจักกันดี ไมตองการทดลอง
สิ่งแปลกใหมทั้งที่พัก อาหาร ส่ิงบันเทิง และบุคคลใหมๆ ไมตองการพบสิ่งยุงยากและมีเหตกุารณที่
ผิดปกต ิ

    1.3.2 นักทองเที่ยวประเภทเนนตวัเองปานกลาง เปนพวกที่อยูกึ่งกลางระหวางกลุมเนน
ตัวเองเปนศูนยกลางและกลุมเดินสายกลาง 

     1.3.3 นักทองเที่ยวประเภทเดินสายกลาง เปนพวกที่ไมมากสุดไปขางใดขางหนึ่ง ไมได
ชอบผจญภัยแตก็ไมรังเกียจการทดลองใหมๆ   นักทองเท่ียวสวนใหญจะอยูในกลุมนี้ 

    1.3.4 นักทองเที่ยวประเภทชอบความหลากหลายพอควร เปนกลุมที่อยูระหวางเดินสาย
กลางและกลุมที่มีความสนใจหลากหลาย 

     1.3.5 นักทองเท่ียวประเภทมีความสนใจหลากหลาย เปนกลุมท่ีมีความสนใจกิจกรรม
หลากหลาย เปนพวกเปดเผยและมีความมั่นใจในตนเอง ชอบผจญภัยอยางมากและเต็มใจออกไป
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เผชิญโชคเผชญิชีวติ การเดนิทางจะเปนชองทางใหพวกเขาไดแสดงออกมาซึ่งความอยากรูอยากเห็น 
ไดทดลองของใหมๆ ทั้งท่ีพัก อาหารการกิน และการบันเทิง 

   จากสาระที่ไดกลาวมาผูวจัิยสรุปไดวา การทองเท่ียวเปนการเดินทางเพื่อการพักผอน 
การศึกษาสังเกตหรือการเขารวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม  รวมถึงการรวมประชุมสัมมนาในสถานที่
ตางๆ  นักทองเที่ยวแบงเปน 2 ประเภท ไดแกพวกพักคางคืน เรียกวา นักทองเท่ียว และพวกที่มา
เที่ยวนอยกวา 24 ชั่วโมง หรือไมพักคางคืน เรียกวา นักทัศนาจร  นักทองเที่ยวยังจําแนกไดเปน
หลายกลุมตามพฤติกรรมและแบบแผนในการทองเที่ยว ไดแก กลุมที่เนนตวัเองเปนศูนยกลาง กลุม
ที่เนนตวัเองปานกลาง กลุมท่ีเดินสายกลาง กลุมที่ชอบความหลากหลายพอควร   และกลุมที่มีความ
สนใจหลากหลาย 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรม 
                 2.1 ความหมายของพฤตกิรรมผูบริโภค 
                    พฤติกรรม (behavior) หมายถึง การกระทําซึ่งเปนการแสดงออกถึงความรูสึก นึกคิด 
ความตองการของจิตใจท่ีตอบสนองสิ่งเรา ซึ่งอาจสังเกตเห็นไดโดยทางตรงหรือทางออม บาง
ลักษณะอาจสงัเกตไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือชวยหรือตองใชเครื่องมือชวย (ลักขณา สริวัฒน, 2544)   
สวน ไพบูลย เทวรักษ (2537) กลาวถงึความหมายของพฤติกรรมวา หมายถึงอากัป กิริยาทั้งมวล
ของบุคคล ทั้งท่ีเราสามารถสังเกตไดดวยประสาทสมัผัสโดยตรงหรือโดยออม และทั้งท่ีรูตวัหรือไม
รูตัว โดยทัว่ไปพฤติกรรมแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมภายใน เปนพฤติกรรมที่บคุคลมีอยู
ในใจตนเอง ยากที่ผูอ่ืนจะรูไดถาไมแสดงออกมาใหปรากฏ  พฤตกิรรมภายนอก เปนพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมาแลวผูอื่นสามารถสังเกตได  

         ผูบริโภค (consumer) หมายถึง ผูซ้ือสินคาและบริการเพื่อการใชสวนตัว ใชใน
ครอบครัว หรือเปนของกํานัลสําหรับเพ่ือน เปนการซื้อของบุคคลเพ่ือการบริโภคขั้นสุดทายซ่ึงอาจ
เรียกไดวาเปนผูบริโภคคนสุดทาย (Schiffman & Kanuk, 1994) และ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดให
ความหมายของผูบริโภควา คือผูที่มีความตองการซื้อ (need) มีอํานาจซื้อ (purchasing power) ที่ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (using behavior) 

         พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (searching) การซื้อ 
(purchasing) การใช (using) การประเมนิผล (evaluating) และการใชจาย (disposing) ในผลิตภัณฑ
และบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรือหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและ
ลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล เม่ือทําการประเมินผล การจัดหา (acquiring) การใช (using) และ
การใชจาย (disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ (Engel, Blacwell & Miniard, 1993 อางถึงใน ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ดังน้ันจะเห็นวาการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศกึษาวิชาการที่แตละ
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บุคคลทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากรเกีย่วกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาวาสินคา
ที่เขาจะเสนอขายนั้นใครคอืลูกคา (who) ผูบริโภคซื้ออะไร (what) ทําไมจึงซื้อ (why) ซ้ืออยางไร 
(how) ซื้อเม่ือไร (when) ซื้อท่ีไหน (where) ซื้อแลวใชบอยเพียงใด (how often) ใครมีอิทธิพลตอการ
ซื้อ (who) 

         ชิพแมน และ คานุค (Schiffman  & Kanuk 1987) ใหความหมายของพฤติกรรม
ผูบริโภควา หมายถึงพฤตกิรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซ้ือ การใช การประเมินผล การใชสอย
ผลิตภัณฑ และบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา  แสดงใหเห็นวาการที่บุคคลแสดงสิ่ง
ใดจะตองมีสิ่งที่เปนสาเหตหุรือตัวกระตุนใหเกิดพฤตกิรรม สวน พิบูล ทีปะปาล (2534,) ไดนําคํา
กลาวของ Harold J. Leavitt ซึ่งเขียนเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยไววา กอนท่ีมนุษยจะแสดง
พฤติกรรมออกมามักมีมูลเหตุที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมน้ันเสียกอน ซ่ึงมูลเหตุดังกลาวอาจจะเรียก
กวา กระบวนการของพฤติกรรม (process of behavior) และกระบวนการของมนุษยมีลักษณะ
คลายกัน 3 ประการ ดังนี้ 

            2.2.1 พฤติกรรมเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด (behavior is caused) ซ่ึง
หมายความวาการที่คนเราจะแสดงพฤตกิรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น จะตองมีสาเหตุทําใหเกิด 
และสิ่งซ่ึงเปนสาเหตุก็คือ ความตองการทีเ่กิดขึ้นในตวันั่นเอง 

         2.2.2 พฤติกรรมเกดิขึ้นไดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน (behavior is motivated) 
นั่นคือ เม่ือคนเรามีความตองการเกิดขึ้น ก็ปรารถนาที่จะบรรลถุึงความตองการนั้นจนกลายเปนแรง
กระตุนหรือแรงจูงใจ (motivation) ใหบุคคลแสดงพฤตกิรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการที่เกิดขึ้น 
                  2.2.3 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นยอมไปสูเปาหมาย (behavior is goal-directed) 
หมายความวาการที่เราแสดงพฤติกรรมออกมา ยอมมิไดกระทําไปอยางเลือ่นลอยโดยปราศจาก
จุดหมายหรือไรทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอน เพ่ือบรรลุผลสําเร็จแหงความ
ตองการของตน 
          จากคํานิยามดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรมหมายถึงการแสดงออกของบุคคลที่
ตอบสนองตอสิ่งเรา ผูบริโภคหมายถึงผูซื้อสินคาและบริการเพื่อใชสวนตวัหรือเพื่อผูอ่ืน พฤติกรรม
ผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการบริการ 
ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา  สวนกระบวนการของพฤติกรรมมลีักษณะตางๆ คือ
พฤติกรรมเกดิขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิดจะตองมีสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุน และพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้น
ยอมมุงไปสูเปาหมายหรือกลาวไดวาพฤติกรรมตางๆ ที่มนุษยไดแสดงออกมายอมมีเหตุจูงใจที่ทําให
เกิดพฤติกรรม 
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         2.2 กระบวนการตดัสินใจซ้ือ  
     กระบวนการตัดสินใจซื้อ (decision process) หมายถึงขั้นตอนการเลือกซื้อสินคาจาก

สองทางเลือกขึ้นไป (Schiffman & Kanuk,1994) ในการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาใดๆ จะตองมี
กระบวนการตั้งแตจุดเริ่มตนไปจนถึงทัศนคติหลังจากที่ไดใชสินคาแลว ซึ่งสามารถพิจารณาเปน
ขั้นตอนได ดังนี้ (เสรี วงษมณฑา, 2542)  

      2.2.1 การมองเห็นปญหา (perceived problem) การที่มนุษยมีชีวติสุขสบายไมมีปญหา
ก็ไมคิดที่จะหาสิ่งใดมาแกปญหาชีวิตของตน ดวยเหตุน้ีนักการตลาดจึงตองพยายามที่จะจ้ีจุดปญหา
ใหผูบริโภคนัน้เกิดปญหา ซึ่งปญหาก็คือความแตกตางระหวางสภาพอันเปนอุดมคติ (ideal) กับ
สภาพอันเปนจริง (reality) นักการตลาดที่เกงจะทําใหการมองเห็นปญหาน้ันกลายเปนแรงจูงใจ 
(motive) ขึ้นในตวัผูบริโภคและกลายเปนความเครียด (tension) ทําใหตองด้ินรนหาหนทางลด
ความเครียดใหได ขั้นตอนการตัดสินใจจะดําเนินไปสูขัน้ตอไป 

      2.2.2 การแสวงหาภายใน (internal search) เม่ือเกิดปญหาก็ตองแสวงหาหนทางแกไข
ภายใน นั่นคือการลวงลึกเขาไปในความทรงจําของตน  ดวยขั้นตอนนี้เองทําใหนักการตลาดตอง
พยายามที่จะทําใหสินคาของตนประทับอยูในความทรงจําของผูบริโภค และจะตองเปนสิ่งท่ีผูบริโภค
ระลึกไดเปนยีห่อตนๆ (top of mind brand) หรือระลกึไดกอนยี่หออื่นๆ  ดังนั้นนักการตลาดจะตอง
หากลยุทธในการโฆษณาสนิคา เชน การสรางความถี่ในการโฆษณา ตองมีโฆษณาที่ประทบัใจ และมี
ขาวประชาสัมพันธสมํ่าเสมอทั้งน้ีเพ่ือทําใหสินคานั้นติดตาติดใจผูบริโภคเปนยี่หอตนๆ แลวระลกึถึง
ดวยความพึงพอใจอันจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อในทนัที  ถาผูบริโภคยังไมตัดสินใจซื้อเน่ืองจากยังไม
พอใจยี่หอท่ีจําไดและยังไมยกเลิกการหาซื้อก็จะเกิดขั้นตอนท่ี 3 ตอไป 
                    2.2.3 การแสวงหาภายนอก (external search)  เม่ือผูบริโภคตองการใชสนิคาที่
ตัวเองจําไดหรือ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสนิคาท่ีจําไดไมเพียงพอ ก็จะเร่ิมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา
จากภายนอก ดวยวิธีการตอไปนี้ 
                             2.2.3.1 การหาขอมูลจากการไปดูโฆษณา ดังนั้นนักการตลาดควรเลือกหา
โฆษณาในเวลาและสถานที่เหมาะสม ตองรูวาชวงเวลาใดควรจะโฆษณาสินคา หรือสื่อใดมีความ
เหมาะสมที่จะใชในการโฆษณาสินคาของตน 

                2.2.3.2 การไปแหลงขาย   เม่ือผูบริโภคไมพอใจสิ่งที่ตนเองจําไดจึงตองไปหา
ซื้อ 

สินคาสิ่งสําคญัในจุดนี้คือสินคาจะตองมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบริโภคไดเปดโอกาสใหแลว 
นอกจากนั้นการจัดวางนําเสนอสินคา (display) ก็ตองเดนชัดและมีการบริการทีด่ีจากผูขายจึงจะทํา
ใหการแสวงหาภายนอกในครั้งนี้เปนประโยชนแกสินคา 
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                            2.2.3.3 การหาขอมูลดวยวธิีการตางๆ  ผูบริโภคสามารถหาขอมูลดวยวิธีอ่ืน 
เชน การโทรศัพทพูดคุยกบับริษัทหรือรานคา การหาขอมูลจากพนักงานขาย หรือการไตถามจาก
ผูอ่ืนท่ีเคยใชสินคามาแลว เปนตน 
              2.2.4 การประเมินทางเลือก (evaluation) เม่ือผูบริโภครับรูสินคายี่หอตางๆ แลวกน็ํามา
ประเมินวาสินคาใดดีกวากนัในแงใด ความสําคัญในขัน้นี้ก็คอืตองใหจุดเดนของสินคา (feature) ตรง
กับมาตรการ (criteria) ในการเลือกซื้อของผูบริโภค ดังนั้นนักการตลาดจึงตองศึกษาวาผูบรโิภคใช
มาตรฐานอะไรในการตัดสินใจซื้อสินคาแตละประเภท เชน คนที่ซื้อเสื้อผามักดูท่ีรูปแบบและสีสันแต
บางคนอาจจะดูยี่หอดวย ดังนั้นการติดโลโก (logo) ของยี่หอไวตามปกเสื้อ ตามกระเปา ตามแขน จึง
กลายเปนเร่ืองสําคัญที่จะตอบสนองคนกลุมนี้  เร่ืองเหลาน้ีหากเจาของสินคาสรางจุดเดนขึ้นมาเอง
ตามใจชอบ ไมไดศึกษาในเรื่องการตัดสินใจของผูบริโภค โอกาสที่จะไดรับการเลือกก็ยากขึ้นการขาย
ก็ยากขึ้นเพราะจะตองไปเปลี่ยนใจผูบริโภคใหเปลีย่นมาตรการในการเลือกซื้อเพ่ือใหสอดคลองกับ
จุดเดนที่มี เม่ือผูบริโภคไดพิจารณาแลวก็ถึงขั้นการตดัสินใจซื้อ 

      2.2.5 การตัดสินใจซ้ือ (decision making) ผูบริโภคสวนใหญมีความเฉื่อยในการ
ตัดสินใจทั้งนี้เพราะจะตองเสี่ยงวาสินคาที่ซื้อจะดีเหมือนคําโฆษณาหรือไม หรือจะมีคุณภาพคุมคา
คุมราคาหรือไม ผูบริโภคสวนใหญจะติดอยูกับสินคาทีต่นเองมีความเคยชิน ดังน้ันสินคาใหมๆ ท่ีจะ
นําเสนอขึ้นมาตองหาทางในการเรงรัดใหผูบริโภคเปลี่ยนใจและตัดสินใจซ้ือสินคาของตน มีวิธีการ
กระตุนการตดัสินใจ ดังน้ี 
                              2.2.5.1 การสรางความแตกตาง (differentiation) นักการตลาดจะตองทําให
สินคาของตนมีความเดนชดั มีรูปแบบและเน้ือหาเฉพาะตวัแตกตางจากสินคาของคูแขงใหชัดเจน
ที่สุด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเรงรัดในการตัดสินใจซ้ือไดเร็วขึ้น 
                      2.2.5.2 การลดอัตราเสี่ยงในความรูสกึของผูบริโภค  (reduced perceived risk) ใน
การซื้อสินคาแตละคร้ัง ผูบริโภคจะรูสึกมีความเสี่ยงในเร่ืองความคุมราคาหรือคุณภาพ เพ่ือให
ผูบริโภคเรงรดัการตัดสินใจตองทําใหไมรูสึกเสี่ยงมากนัก วิธีการหรือสิ่งที่จะลดความเสี่ยงไดแก 
ความมีชื่อเสียงของบริษัท ประสบการณการผลิตสนิคา ภาพพจนของตราสินคา ภาพพจนของ
พนักงานขาย ภาพพจนของกลุมเปาหมาย การรับประกันสินคา  ทั้งหมดนี้คือวิธีการที่จะลดอัตรา
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในความรูสึกของผูบริโภคเพ่ือทาํใหมีการตัดสินใจซื้อไดเร็วขึ้น 
                      2.2.5.3 การสรางสิ่งลอใจ (incentives) ไดแกวิธกีารลดแลกแจกแถม ท่ีทําขึ้นเปน
การสงเสริมการขาย หากสิ่งลอใจกําหนดใหมีระยะเวลาหรือของมีจํานวนจํากัด ยอมทําใหผูบริโภค
ลังเลใจอยูไมไดเพราะเกรงวาจะหมดเขตของการใหสิ่งลอใจเหลานั้น ดังนั้นในบางครั้งตองอาศัยการ
สงเสริมการขาย (sales promotion) เปนสวนหนึ่งในการเรงรัดการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
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     2.2.6 ทัศนคติหลังซื้อ (post-attitudes) เม่ือผูบริโภคตัดสินใจซ้ือและนําสินคาไปใชแลว
ผูบริโภคก็ตองประเมินวาสนิคานั้นดีหรือไมดีอยางไร แลวก็จะเกิดทัศนคติหลังจากการใชวาพอใจ
หรือไม ทัศนคตเิหลานีมี้ความสําคัญมากเพราะเปนประสบการณตรงซึ่งจะสงผลตอความรูสึกชอบ
หรือไมชอบสินคานั้น  หากผูบริโภคมีความพอใจหลังการใชโอกาสความสําเรจ็ของสินคาก็จะมีมาก
เพราะผูบริโภคจะซื้อซ้ํา แตถาผูบริโภคไมพอใจหลังการใชนอกจากไมซื้อซ้ําแลวยังอาจเลาความรูสึก
ไมประทับใจใหบุคคลอ่ืนรับรูดวย ซึ่งจะทําใหผูที่ยังไมเคยใชสินคาดังกลาวไมยอมทดลองใชสินคาน้ัน
เลย 
         จากสาระดังกลาวแลว ผูวิจัยสรปุไดวา กระบวนการตัดสนิใจซื้อเปนขัน้ตอนในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป มีขั้นตอนในการพิจารณาหลายอยาง ไดแก การมองเห็น
ปญหา  การแสวงหาภายใน  การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
ทัศนคติหลังซือ้ ดังนั้นการที่ผูบริโภคจะซือ้สินคาใดจะตองมีกระบวนการตั้งแตตนไปจนถึงขั้นสุดทาย 

2.3 สวนประสมการตลาด  
     สวนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึงเคร่ืองมือทางการตลาดที่ใชเพ่ือ

ตอบสนองวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมาย  ประกอบดวย  ผลิตภัณฑ  ราคา  การจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด (สํานักมาตรฐานการศึกษา, 2545) ในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางการแลกเปลีย่นใหเกิดขึ้นโดยมีกําไร สวนประสมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมาก (อดุลย จาตุรงคกุล, 2543) ซึ่งสวนประสมการตลาดมี
รายละเอียด ดังนี้ 

      2.3.1 ผลิตภัณฑ (product) หมายถึง สินคาหรือบริการ แนวคิดหรือแนวปฏิบตัิท่ีถูก
เสนอแกตลาด ผูซื้อหรือผูบริโภค เพือ่ตอบสนองความตองการและความปรารถนาใหผูบริโภคเกิด
ความพึงพอใจจากสิ่งที่มีตัวตนจับตองไดของผลิตภณัฑคือตัวสินคา และสิ่งทีไ่มมีตัวตนจับตองไมได
ของผลิตภัณฑคือบริการ แนวคิด และแนวปฏิบัติทีเ่สนอ ลักษณะของผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคือความใหม ความสลบัซับซอน และคุณภาพที่คนรับรูได ผลติภัณฑ
ที่ใหมและสลบัซับซอนอาจทําใหตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง รูปทรงของผลิตภัณฑตลอดจน
บรรจุภัณฑสามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค บรรจุภัณฑท่ีสะดุดตาอาจทําให
ผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมิน เพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น
คุณประโยชนของผลิตภัณฑสามารถทําใหผูบริโภคไดประเมินสินคาดวยเชนกัน สินคาคุณภาพสูง
หรือสินคาท่ีปรับเขากบัความตองการของผูซ้ือยอมมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 

       2.3.2 ราคา (price) หมายถึงสิ่งท่ีบุคคลจายสําหรับสิ่งที่ไดมา  ซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูป
ของเงินตรา หรือหมายถึงจํานวนเงินและสิ่งท่ีจําเปนตองใช เพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ  
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(ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ มูลคาท่ีมอบใหลูกคาตองมากกวาตนทุน (cost) หรือราคา (price) ของ
สินคานั้น ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือก็ตอเม่ือมูลคามากกวาราคาสินคา ราคาจึงเปนปจจัยสําคัญที่
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ในทางกลับกันผูผลิตก็มักจะใชราคาของสินคา
เปนเกณฑในการแบงสวนการตลาดดวย โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึง
ควรคิดราคานอยเพื่อลดตนทุนในการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืน ผูบริโภคมัก
พิจารณาราคาอยางถี่ถวน สําหรับสินคาฟุมเฟอยราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคา
ยังเปนเคร่ืองประเมินคุณคา (value) ของผูบริโภคซึ่งก็จะติดตามดวยการซื้อ 

       2.3.3 การจัดจําหนาย (place) หมายถึงการเลือกและการใชผูเชี่ยวชาญทางดาน
การตลาด ประกอบดวยคนกลาง บริษัทขนสง และบริษัทเกบ็รักษาสินคาที่เหมาะสมกับลูกคา
เปาหมาย โดยสรางอรรถประโยชนดานเวลา สถานที่ ความเปนเจาของ หรือหมายถึงโครงสราง
ชองทางที่ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด การจัดจําหนายจึง
เกี่ยวของกับกลไกในการเคลื่อนยายสินคาไปยังผูบริโภค ซ่ึงตองพิจารณาถึงวิธีการที่นําเสนอ
ผลิตภัณฑเพือ่ขาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538) 

       2.3.4 การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึงการติดตอสื่อสารระหวางผูขายและ
ผูซื้อเพ่ือสรางทัศนคติ (attitude) และพฤติกรรมการซื้อ วัตถุประสงคของการติดตอสื่อสาร เพือ่แจง
ขาวสาร เพ่ือจูงใจและเตือนความทรงจําลูกคาเปาหมายเกี่ยวกบับริษทัและการสงเสริมการตลาด  
สวนกลยทุธในการสงเสริมการตลาด เชน กลยุทธการโฆษณา กลยุทธการขายโดยใชพนักงาน กล
ยุทธการสงเสริมการขาย กลยุทธการใหขาวและการประชาสัมพันธ และกลยทุธการตลาดทางตรง (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2538)  การสงเสริมการตลาดจึงมีอิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักการตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคา
ของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาได และยังสามารถสงมอบคุณคาใหไดมากกวาสินคาของคูแขง 
เม่ือไดขาวสารหลังการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือของลูกคาถูกตอง 

          จากสาระที่ไดกลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สวนประสมการตลาดมี 4 อยาง ไดแก 
ผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึงสินคาหรือบริการ ผลิตภัณฑที่จะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคตองมี ความใหม ความสลับซบัซอน และตองมีคุณภาพที่คนรับได  ราคา หมายถึงสิ่งที่
บุคคลจายสําหรับสิ่งท่ีไดมาซึ่งแสดงถึงมูลคาในรูปของเงินตรา ราคาจึงกลายเปนปจจัยท่ีสําคัญซ่ึง
ผูบริโภคใชเปนเกณฑในการตัดสินใจซื้อสินคา  การจัดจําหนาย หมายถึงชองทางที่ใชเคลือ่นยาย
ผลิตภัณฑหรือบริการจากองคการไปยังตลาด การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอสื่อสารเพื่อแจง
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ขาวสาร เพื่อจูงใจและเปนการเตือนความทรงจําลูกคา  จะเห็นไดวาสวนประสมการตลาดมีอิทธิพล
ตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางมาก 

       3. ทฤษฎีปจจัยเก่ียวกับสนิคาที่ระลึก 
  3.1 ความหมายสนิคาท่ีระลึก 
                 คําวา ท่ีระลึก หมายถึงสิ่งท่ีทําใหนึกถึงหรือคิดถึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) สินคาที่
ระลึกหมายถงึสินคาที่ทําใหเกิดความนึกถึงหรือคิดถึง สินคาที่ระลึกหรือของที่ระลึก เปนคาํท่ีใชใน
ความหมายเดียวกันเม่ือกลาวถึงสินคาประเภทหนึ่ง ประเสริฐ ศีลรตันา (2531) ไดใหความหมายของ
ที่ระลึกวา หมายถึงสิ่งตางๆ ท่ีนํามาใชเปนตัวจูงใจใหเกดิความคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ได
เกี่ยวของ หรือหมายถึงสิ่งที่ใชเปนสื่อเพ่ือหวังผลทางดานความทรงจําใหสิ่งท่ีผานมาในอดีตไดกลับ
กระจางชัดขึ้นในปจจุบัน หรือหมายถึงสัญลักษณแทนบุคคล เหตุการณ เรื่องราว ที่ไดรับการ
ออกแบบสรางสรรคขึ้นเพ่ือกระตุนเตือน ย้ําความทรงจาํใหคิดถึงหรือนึกถึง 
       ในสังคมมนุษยที่อยูรวมกันมีการมอบสิ่งของใหกันมาตั้งแตครัง้อดีต สิ่งที่ใหยอมกอให 
เกิดความสุขและความพอใจรวมกัน สิ่งของในระยะแรกนาจะเปนอาหาร เครื่องมือเคร่ืองใชใน
ชีวติประจําวันและเปนเคร่ืองประดับตางๆ ในระยะตอมาเมื่อสิ่งของเหลานั้นมีผูตองการมากขึ้นและ
สภาพสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป สิ่งของที่ทําขึ้นเพื่อใหหรือแจกจายเปนของที่ระลกึไดกลายมาเปนการ
ผลิตสินคาที่ระลึกเพื่อการจําหนาย มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินคาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค    

 3.2 ประเภทของสินคาท่ีระลึก  
      สินคาที่ระลึกมีหลากหลายรูปแบบตามวัสดุในการผลิต แตถาจําแนกตามจุดประสงค

ของการนําสินคาไปใชสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (ประเสริฐ ศีลรตันา, 2531) ดังนี้ 
      3.2.1 ประเภทของกิน สิ่งของประเภทนี้มีการใหแบงปนแกกันมาตั้งแตอดีต เนื่องจาก

ไมสามารถเก็บไวไดนาน เม่ือไดมาแลวก็บริโภคในชวงเวลาสั้นๆ จึงไมคอยไดรับการยอมรับวาเปน
ของท่ีระลึก ตอมาในภายหลังสินคาประเภทของกินไดพัฒนารูปแบบ คุณภาพ วิธีการเก็บรักษา และ
บรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมสวยงามนาสนใจขึ้น จนสินคาท่ีระลกึประเภทนี้ไดรับความสนใจจากผู
ซื้อเปนอยางมาก 
       3.2.2 ประเภทของใช ผลิตภัณฑทีเ่ปนเคร่ืองมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน มีการใหแก
กันหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมาเปนเวลายาวนาน ปจจุบันกลายเปนสินคาท่ีระลึกที่ไดรับความสนใจ
มากเชนกัน  เครื่องใชบางชนิดที่มีการประดิษฐตกแตงใหงดงามเปนพิเศษ หรือมีการยอสวนใหเล็ก
ลง มักถูกนําไปใชเปนของที่ระลึกและประดับมากกวาการนําไปใชประโยชน 
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      3.2.3 ประเภทของตกแตง   สินคาประเภทนีส้รางขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอจิตใจเปน
สําคัญ มีท้ังใชในการตกแตงรางกายซึ่งไดแกเคร่ืองประดับตางๆ ใชในการตกแตงอาคารสถานที่ หรือ
ใชในพิธีการตางๆ ดังนั้นสินคาท่ีระลึกประเภทนี้ตองมีการออกแบบที่ดี มีสี รูปทรง วัสดุที่เหมาะสม 
และมีสวนประกอบตางๆ ทีป่ระณีตสวยงามดึงดูดลอใจผูซื้อ 

            3.3 ลักษณะสนิคาที่ระลึก   
                การที่คนจะเลอืกซ้ือสินคาใดๆ   สิ่งนั้นจะตองเปนท่ีถูกใจและมีความนาสนใจชวนให
อยากซ้ือ  สินคาที่ระลึกที่นาสนใจควรมีลกัษณะดังตอไปน้ี (ชยาภรณ ชื่นรุงโรจน, 2537) 

      3.3.1 เปนสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นนั้น เม่ือกลาวถึงสนิคานี้แลวทุกคนรูจักหรือ
คาดเดาถึงท่ีมาของสินคาน้ันได เม่ือเห็นคราวใดก็ทําใหนึกถึงสถานที่ซึ่งไดซื้อสินคานั้น ความเปน
เอกลักษณอาจเกิดจากประวัติความเปนมาครั้งอดีตของสินคา 

      3.3.2 เปนสินคาหายากราคาแพง แหลงทองเที่ยวนั้นเปนตนกําเนิด หรือมีชื่อเสียงใน
การแปรรูป สินคาท่ีระลึกประเภทนี้ ไดแกสินคาที่นักทองเที่ยวซือ้เพราะเห็นวาเปนแหลงผลติ มี
ความแนใจวาจะไดสินคาท่ีเปนของแทหรือมีราคาถูกกวาท่ีอื่น 

      3.3.3 เปนสินคาราคาถูก เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับสินคาประเภทเดียวกันซึ่งวางขายที่
แหลงเดิมของนักทองเท่ียวหรือแหลงอ่ืนๆ สนิคาที่นักทองเที่ยวซือ้ประเภทน้ีบางครั้งอาจเปนสิ่งของ
เครื่องใชท่ัวไป เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เคร่ืองหนัง เปนตน 
                3.3.4 มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ  การออกแบบลวดลาย  ความ
ประณีตในการประดิษฐ สสีัน ความแปลกตานาสนใจของสินคา หรือความมีประโยชนใชสอย เชน 
ตุกตาสมุนไพรซ่ึงใสภาชนะหีบหอท่ีสวยงาม เปนตน 

      3.3.5 เปนสินคาท่ีหาซ้ืองาย สะดวก มีวางขายตามจดุตางๆ อยางเหมาะสม เชน ตาม
สถานที่ซึ่งมีนักทองเที่ยวไปเที่ยวกันมาก แตทั้งนี้ไมควรใหเกิดความรําคาญใจแกนักทองเที่ยวและ
คนในทองถิ่น และไมกีดขวางตอการจราจร 

      3.3.6 มีรูปราง ขนาดและน้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง   โดยเฉพาะความ
เปราะบาง ชาํรุดงาย ขนาดไมเหมาะสม เชน มีขนาดใหญ ยาวเกะกะ หรือมีน้ําหนักมากเกินไป 
สินคาที่ระลึกที่มีจุดออนดังกลาวตองหาทางแกไขโดยวิธตีางๆ เชน มีบรรจุภัณฑที่มีประสิทธิภาพ 
การออกแบบใหสามารถแยกชิ้นสวนเพ่ือนําไปประกอบใหม เปนตน 

      3.3.7 เปนสินคาท่ีใชวัสดุและแรงงานในทองถิ่นนั้น โดยเฉพาะการนําวัสดุเหลือใชมา
แปรรูปเปนสนิคาท่ีระลึกซ่ึงกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมขึ้น โดยการใชแรงงานนอกเวลางานประจําประดิษฐ 
สินคาที่ระลึก ซ่ึงชวยใหมีการใชแรงงานใหเกิดประโยชนเต็มท่ี  
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     3.3.8 มีการแสดงขั้นตอนการผลิต หรือใหนักทองเท่ียวไดมีโอกาสทดลองทํา วิธีการ
ดังกลาวจะสรางความประทบัใจและเห็นคณุคาของสินคานั้น เชน การทอผา การวาดลายรม เปนตน 
การใหนักทองเที่ยวไดมีโอกาสทดลองทาํและเห็นขั้นตอนการผลิตจะทําใหนักทองเที่ยวเกิดความ
สนุกสนาน ประทับใจ และทําใหผูซื้อเขาใจไดวาเพราะเหตุใดสินคานัน้ๆ จึงมีราคาแพง 

     3.3.9 มีฉลากบอกสวนประกอบหรือสวนผสม บอกถึงที่มาของสินคาวาประดิษฐมาจาก
อะไร วิธีการใชและการดูแลรักษามีขอควรระวังอยางไร เชน เอกสารแนะนําการใช การดูแลผาไหม 
ผาฝาย เปนตน 

      จากที่กลาวมา ผูวิจัยสรุปไดวา สินคาที่ระลึกหมายถึงสินคาที่ทําใหเกิดความนึกถึง หรือ
คิดถึงเร่ืองราวที่เกี่ยวของ สินคาท่ีระลกึแบงตามจุดประสงคของการนําไปใชได 3 ประเภท ไดแก
ประเภทของกนิ ประเภทของใช และประเภทของตกแตง  สินคาเหลานี้เดิมทําขึ้นมาเพื่อใหหรือ
แจกจายเปนของที่ระลึก ในระยะตอมาเมื่อมีความตองการมากขึ้นจึงไดมีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพจนกลายเปนการผลิตสินคาท่ีระลึกเพ่ือการจําหนาย สินคาท่ีระลึกที่นาสนใจควรมีลกัษณะ
ดังน้ี ควรจะเปนสินคาที่มีเอกลักษณของทองถิ่นน้ันๆ เปนสินคาหายาก มีคุณคา ราคาถูก มีลักษณะ
ที่ดึงดูดความสนใจ มีรูปราง ขนาด น้ําหนักที่ไมเปนอุปสรรคตอการขนสง ใชวัสดุและแรงงานใน
ทองถิ่น แสดงขั้นตอนในการผลิต และมีฉลากชี้แจงรายละเอียดของสนิคา 

            3.4 ปจจัยเกี่ยวกับสนิคาที่ระลึก 
      ปจจัยที่เก่ียวของซึ่งทําใหสินคาที่ระลกึมีความนาสนใจ ชวนใหผูซื้อตัดสินใจอยากซื้อมี
หลายอยาง  ในที่นี้ขอกลาวเฉพาะปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบทางกายภาพ ไดแก รูปทรง  ส ี 
วัสดุ  และบรรจุภัณฑ ดังรายละเอียดดังนี้ 

     3.4.1 รูปทรง  
             รูปทรง (form) เปนปจจัยทีส่ําคัญมากในการออกแบบ กลาวไดวาสวนใหญแลว

การออกแบบจะเริ่มตนดวยปญหารูปทรงแลวจึงตามมาดวยสวนประกอบอ่ืนๆ ชลูด นิ่มเสมอ (2531) 
ไดพูดถึงรูปทรงวา คือสวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตวัการสําคัญท่ีสื่อความหมายจาก
ผูสรางงานไปสูผูดู และดวยรูปทรงเพียงสวนเดียวกส็ามารถสื่อความหมายไดอยางสมบูรณโดยไม
ตองอาศัยเร่ืองหรือเน้ือเร่ืองใดๆ รูปทรงจึงมีความสําคญัที่สุดจนกลาวไดวา รูปทรง คือ งานศิลปะ 
              แหลงสําคัญของการออกแบบรูปทรงคือธรรมชาติ มนุษยไดธรรมชาติเปนแรง
บันดาลใจและเปนตนแบบในการทํางาน บางครั้งรูปทรงที่นกัออกแบบคิดอาจถูกจํากัดหรือถูก
กําหนดจากรูปทรงของวัสดุท่ีเลือกนํามาใชงาน อันมีผลตอการเกดิรูปทรงที่สรางขึ้น แตอยางไรก็ดี
แหลงท่ีมาและเง่ือนไขตางๆ น้ีเปนเพียงจุดเริ่มตนของความคิดในการออกแบบรูปทรงเทานั้น การ
แปรเปลี่ยนหรือการพัฒนาขั้นตอไปเปนหนาที่ของนักออกแบบท่ีจะตองคิดคนไปในแนวทางเฉพาะที่
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มีเอกลักษณของตนเอง เพ่ือสรางสรรคผลงานที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการพบเห็น และสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              การออกแบบรูปทรง จะนําองคประกอบของการออกแบบ (elements of design) 
ไดแก เสน สี พ้ืนผิว เปนตน มาจัดรวมกันเขาเพื่อสรางสรรคใหเกดิรูปทรง โดยใชหลักการออกแบบ 
(principles of design) นักออกแบบจะเลือกใชระดบัความสัมพันธการสรางองคประกอบ ซึ่งจําแนก
ไดเปน 3 ระดับ ตั้งแตระดับท่ีสรางใหมีความเหมือน (identical) โดยใชหลักการออกแบบชนิดการ
ทําซ้ํา (repetition) หรือความสมดุล (balance)  ตอมาเปนระดับที่กอใหเกิดความคลายคลึง (similar) 
โดยใชหลักการออกแบบที่สรางใหเกิดความกลมกลืน (harmony) หรือการทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น (gradation)  จนถึงระดับสุดทายคือการสรางความสัมพันธระหวาง
องคประกอบใหเกิดความคดิแตกตางอยางสิ้นเชิง (totally different) โดยใชหลักการสรางความ
ขัดแยง (contrast-discord) นักออกแบบจะเปนผูพิจารณาเลือกใชความสมัพันธแตละระดับให
เหมาะสมกับลักษณะของงาน (นวลนอย บุญวงษ, 2542)   รูปทรงจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

            3.4.1.1 รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) เปนรูปทรงที่มนุษยสรางขึ้นมาตาม
กฎเกณฑทางคณิตศาสตร มีลักษณะตายตัว ไดแก รูปทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม เปนตน  มักปรากฏให
เห็นตามสิ่งตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น เชน อาคาร เครื่องเรือน เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ ในงานออกแบบ
อุตสาหกรรมมักใชรูปทรงเรขาคณิต เน่ืองจากเปนรูปทรงที่มีลักษณะสมดุลชวยใหสะดวกตอการ
ทาํงาน และเปนลักษณะรูปทรงที่มีประโยชนใชสอยดี 

            3.4.1.2 รูปทรงธรรมชาติ (natural form) เปนรูปทรงที่เลียนแบบสิ่งทีเ่กิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ อันไดแกสิ่งที่มีชีวติและสิ่งที่ไมมีชีวิต รูปทรงของสิ่งเหลานี้จะใหความรูสึกทางความเปน
จริง เชน การนําเอาเสนโคงออนชอยเกี่ยวพันกันของเถาไม แมลง นก สตรี มาใชในงานออกแบบ
ลวดลายประดบัหรือตกแตงภายในเปนตน จะพบงานออกแบบที่ใชรูปทรงธรรมชาติไดนอยกวา
รูปทรงอยางอื่น เนื่องจากมีความยุงยากตอการผลิตดวยเครื่องมือเคร่ืองจักรในระบบอุตสาหกรรม 
             3.4.1.3 รูปทรงอิสระ (free form) เปนรูปทรงที่ไมมีโครงสรางแนนอนตายตวั 
เกิดขึ้นอยางอิสระ อาจเกิดจากการนํารูปทรงธรรมชาติมากระทําการบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปรไปใน
ลักษณะเลื่อนไหลใหความเคลื่อนไหว รูปทรงอิสระน้ีมีลักษณะกลมกลืนกับรูปทรงธรรมชาต ิ แตมี
ลักษณะขัดแยงกับรูปทรงเรขาคณิต 

     3.4.2 สี  
             สี (color) เปนสวนประกอบท่ีสําคัญของงานออกแบบ เพราะสีชวยใหสิ่งตางๆ มี

ความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังชวยเราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี  
ความพึงพอใจในสีของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไป ดังน้ันในการสรางสรรคออกแบบส่ิงตางๆ 
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จะตองนําเอาหลักการของสีไปดัดแปลงใชใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายของผลงาน สุชาติ 
เถาทอง (2536) ไดศึกษาเรือ่งสีกับการออกแบบ สรุปวาสีมีผลตอมนุษย ดังนี้ 

            3.4.2.1 สรางความรูสึก สีใหความรูสึกตอผูพบเห็นที่แตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ประสบการณและภูมิหลังของแตละคน นอกจากน้ีการสรางสีสันกับสิ่งแวดลอม สิ่งกอสราง ยังเปน
การสรางความรูสึกตอการสัมผัสและการสรางบรรยากาศที่ดีอีกดวย 

                3.4.2.2 สรางความสนใจ สีมีอิทธิพลตองานศิลปะทุกแขนง โดยเฉพาะงาน
ออกแบบซ่ึงสีจะชวยสรางความสนใจและทําใหเกิดความประทับใจเปนอันดับแรกที่เรามองเห็น 

            3.4.2.3 สีบอกสัญลักษณของวตัถุ ซึ่งท้ังนี้ยอมเกิดมาจากประสบการณและภูมิหลัง
ของแตละคน เชน สีแดง แทนไฟหรืออันตราย   สีเขียว แทนธรรมชาติหรือความปลอดภัย  

            3.4.2.4 สีชวยในการรับรูและจดจํา งานออกแบบประเภทตางๆ ที่ตองการใหผูพบ
เห็นเกิดการจดจําในรูปแบบ หรือเกิดความประทับใจ จะตองเลอืกใชสีใหสะดุดตาและมีเอกภาพ 
              อิทธิพลของสีกับการรับรู  สีมีความสําคัญอยางมากในการรับรูของมนุษย สีไม
เพียงแตทําใหสามารถมองเห็นความแตกตางของวัตถุไดเทาน้ัน สียังกอใหเกิดผลทางดานอารมณ 
ความรูสึก ความชอบและความสวยงามอีกดวย เราสามารถอธิบายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางรวดเร็ว
เม่ืออางถึงสีของสิ่งน้ัน เฟลมมิง และ ลีวาย (Fleming & Levie,1979) ไดกลาวถึงสีกับความรูสึกใน
การรับรู สรุปไดวา คนสวนมากชอบสีแดง  สีน้ําเงิน และสีเขียว เปนอันดับแรก สวนสีมวง และสี
เหลือง เปนสีที่คนชอบนอย  สีแดงเปนสีที่มองเห็นไดดีในระยะใกล สีน้ําเงินสามารถมองเห็นไดดีใน
ระยะไกล และสีท่ีเห็นไดชดัเจนคือสีขาว สีเหลือง และสีเขียว สวนสีท่ีมีคุณสมบตัิดึงดูดความสนใจได
ดีที่สุดเม่ืออยูใกลสีขาว คือสีแดง สีสม สีเขียว และสีดํา  
            ลักษณะและสัญลักษณของสีตางๆ ท่ีเราเห็นจะใหความรูสกึที่ไมเหมือนกัน แมแต
ในสีเดียวกันกย็ังใหความรูสกึที่แตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เวลา สถานที่ และ
ประสบการณเดิม โดยปกติมนุษยจะมีความรูสึกตอสแีตละสใีกลเคยีงกัน สามารถสรุปลักษณะและ
สัญลักษณของสีไดดังนี้  
             สีแดง เปนสีที่ดึงดูดความสนใจไดมากที่สุด เปนสีท่ีสามารถกระตุน ใหความรูสึก
ตื่นเตน เราใจ กลาหาญ แสดงถึงอํานาจ การตอสู อันตราย นากลัว สีแดงยังเปนสีท่ีเราประสาทตาได
ดีเปนพิเศษ 
             สีเหลือง  เปนสีท่ีสวางที่สุด ใหความรูสึกสดชื่น แจมใส มีชีวติชีวา ราเริง รูสึกถึง
ความศรัทธาเลื่อมใส ใหความรูสึกรอนหรือเย็นก็ได  ในเคร่ืองหมายจราจรหมายถึงการระวัง 
             สีน้ําเงิน  เปนสีเย็น สงบ ใหความรูสึกสบายหนักแนน ความเปนระเบยีบเรียบรอย 
สุภาพ จริงจัง 
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             สีเขียวออน  ใหความรูสึกเย็นสบาย สดช่ืน เปนสีท่ีเหมาะสมกับหนุมสาว นิยมใช
กับหองนั่งเลนหองพักผอน 
             สีเขียว  ใหความรูสึกเย็นสบายมีชีวิตชีวา สีเขียวเปนสีท่ีใหความเปนกลาง ให
ความรูสึกเฉยนิ่งมากกวาทางเคลื่อนไหวตอบโต จึงจัดเปนสีที่ใหการพักผอนไดดี 
    สีสม  ใหความรูสึกตื่นเตนเราใจ มีผลในการเราประสาทตาใหตื่นตวัไดเรว็ ใชเปนสี
ของไฟเตือนภัยหรือใหระวงัในทางจราจร 
              สีมวง  เปนสีที่ใหความรูสึก สงบ  เงียบเหงา ลึกลับ เหนื่อยออน ผิดหวัง ให
ความรูสึกไดทั้งรอนและเยน็ 
              สีดํา  มีลักษณะทึบ ใหความรูสึกหนักแนน  สงบ หดหู ลึกลับนากลวั เศราโศก 
              สีขาว  เปนสีสวางเบา ใหความรูสึกบริสุทธิ์ ความจริงใจ ความเรียบรอย สดใส 
ซื่อสัตย ยอมแพ ถาใชสีขาวคูกับสีดําจะแสดงถึงความเศรา 
              สีน้ําตาล  ใหความรูสึกแหงแลง เงียบเหงา วาเหว ลาสมัย 
              สีเทา ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น ความสุภาพ สันโดษ  ความนอบนอมถอมตัว 
ความเปนผูสูงอายุ 
     สีชมพู  ใหความรูสึกออนหวาน นุมนวล สีแหงความรัก ความมั่นใจ ความเปน
หนุมสาว 
              สีทอง  ใหความรูสึกสูงสง นาศรัทธา ความสวาง 

       3.4.3 วัสดุ  
              วัสดุ (material) มีความสําคัญในการทํางานออกแบบเปนอยางมาก การที่จะทํา

ใหผลงานออกมาดูดีและมีคุณภาพ ผูทําจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกบัวสัดุและกรรมวธิีในการ
ผลิต เพ่ือใหการสรางสรรคงานออกแบบมีความเปนไปไดในการผลิต โดยเฉพาะถาเปนงานออกแบบ
ที่มุงหวังในเชงิธุรกิจ ทั้งนี้เพราะวัสดุจะเปนตนทุนการผลิตที่สําคัญ นอกจากนี้หากนักออกแบบขาด
ความรอบคอบในการเลือกใชวัสดุและใชกรรมวิธีที่ไมเหมาะสม ก็อาจทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได  
จําเปนจะตองศึกษา ทําความรูจักและทําความเขาใจทางดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  ดังนี้ 

     3.4.3.1 วัสดุ แบงได 2 ประเภท (นวลนอย บุญวงษ, 2542)  
                      (1) โลหะ (metal) เปนวสัดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตวั ผิวเรียบเปนมัน มีความ

เหนยีวและยืดหยุนตัวดี เชน เหล็ก  อลูมิเนียม  ทองแดง  ทองเหลือง  ตะกั่ว  ดีบุก  ทอง  เงิน และ
อ่ืนๆ 
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                              (2) อโลหะ (non-metal) มีคณุสมบัติเฉพาะตัว เม่ือเทียบกับโลหะ
มักจะออนกวา หนาแนนนอยกวา มีความยืดหยุนตัวดี เชน  กระดาษ  หนัง  ยาง  ไม  วัสดุ
สังเคราะหจําพวกพลาสติก  ดิน  หิน  ปูน และแกว เปนตน 

              3.4.3.2 กรรมวิธีการผลตินักออกแบบมีวิธกีารเปลี่ยนแปลงรูปทรงวสัดุดวยการใช
อุปกรณ เคร่ืองมือ ทักษะฝมือและความเชี่ยวชาญได 4 วิธี ไดแก 

                              (1) การแกะหรือการสลัก (wasting) เปนวธิีการที่แยกเน้ือวัสดุสวน
นอยออกจากกอนวัสดุท่ีเปนรูปทรงเดิม ดวยการใชเครื่องมือจําพวก เลื่อย มีด สิ่ว เปนตน วัสดุที่
เหมาะสมกับการใชกรรมวธิีนี้ควรเปนของแข็งคงรูป เชน ไม หิน และปูน  
                               (2) การกอ (forming) คือวิธกีารใชแรงกระทําตอวสัดุ เชนแรงกดดัน 
แรงดึง แรงบิดและเปา เพือ่เปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยไมไดเคลื่อนยายมวลสาร วสัดุจึงควรมีความออน
ตัวและยืดหยุน เชน ดิน ขี้ผึ้ง โลหะ และแกว  
                       (3) การหลอ (molding) คือวธิีการที่เทวัสดลุงในแมพิมพที่จัดทําขึ้น
ลวงหนาจากตนแบบ ใหมีรูปทรงตามตองการ ทําใหวัสดุท่ีเทลงไปมีรูปทรงและขนาดตามตนแบบ
นั้นๆ วัสดุท่ีเหมาะแกการหลอจึงควรเปนของเหลวทีมี่ความออนตัว มีการยืดหยุนและไหลตัวไดด ี
เชน น้ําดิน นํ้าปูน โลหะ แกว และพลาสติก 

                       (4) การสราง (constructing) คือวิธีการนําวัสดุชนิดตางๆ ซึ่งจัดทําใหอยู
ในรูปทรงและขนาดที่ตองการแลวนํามาประกอบเชื่อมตดิกันใหเกิดรูปทรงใหม วิธีนี้จึงสามารถใช
วัสดุไดหลายอยางแตวัสดตุองมีความแข็งคงรูปเชน ไม โลหะ ปูน ดิน พลาสติกที่ขึ้นรูปเปนชิน้แลว 

      3.4.4 บรรจุภัณฑ  
             บรรจุภัณฑ (packaging) เปนทั้งศาสตรและศลิปทีใ่ชในการบรรจุสินคาในการจัด

จําหนายเพื่อสนองความตองการของผูซื้อและหรือผูบริโภคดวยตนทุนที่เหมาะสม (ปุน คงเจริญ
เกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรต,ิ 2541) บรรจุภัณฑมีบทบาทเปนอยางมากในสภาพสังคมปจจุบัน 
นอกจากนี้รูปแบบบรรจุภัณฑยังมีความสมัพันธกับศลิปวัฒนธรรมของชาติอีกดวย 

              บรรจุภัณฑถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดพึงพอใจใน
สินคา ซึ่ง เสร ีวงษมณฑา (2542) ไดจําแนกองคประกอบของบรรจุภัณฑ ไววา ภาชนะบรรจุ (pack) 
อาจเปนวัสดุชนิดตางๆ เชน หลอดแกว กลอง ถุง ขวด แกว กระปอง กระดาษ เหล็ก ไม หรืออาจทํา
ดวยพลาสติกเปนตน  ฉลาก (label) คือสิ่งที่แปะตดิอยูที่ขวด กลอง หรือพิมพลงบนภาชนะบรรจุ
นั้นๆ ชื่อยี่หอ (brand name) คือชื่อที่เรียกสินคากันท่ัวไป  เครื่องหมายการคาที่ใชโฆษณา (logo)  
มักจะออกแบบใหมีลักษณะโดดเดนเพ่ือใหเกิดการจดจํา  ใบบอกวิธีใชสินคา (literature) ไดแกสวนที่
ใหรายละเอียด แจงสรรพคุณ วิธีใชสินคา บางครั้งใบบอกวิธีใชสินคาอาจจะเปนคูมือสินคา 
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                   3.4.4.1 ประเภทของบรรจภัุณฑ    
                                        ตามหลักการในการออกแบบ จําแนกประเภทของบรรจุภัณฑไดเปน 
3 จําพวก (ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรต,ิ 2541) ไดแก 

                          (1) บรรจุภัณฑชั้นใน หรือปฐมภูมิ (primary packaging)  เปนสวนที่ผู
ซื้อ จะไดสัมผัสเวลาที่บริโภค และเปนสวนที่ถูกทิ้งเม่ือมีการเปดและบริโภคสินคาภายในหมดแลว 
เชน ซองบรรจุน้ําตาล เปนตน บรรจุภัณฑนี้เปนบรรจุภัณฑที่อยูชั้นในสุดติดกับตวัสินคา   
                                   (2) บรรจุภัณฑชั้นท่ีสอง หรือทุติยภูมิ (secondary packaging) สวนนี้
จะทําหนาที่รวบรวมบรรจภุัณฑชั้นแรกเขาดวยกัน เพื่อปองกันสินคา หรือมีสวนชวยในการจัด
จําหนายสินคาไดมากขึ้น หรือเหตุผลในการขนสง บรรจุภัณฑชั้นที่สองท่ีพบเห็นโดยทั่วไป เชน 
กลองกระดาษแข็งของหลอดยาสีฟน ถุงพลาสติกใสซองน้ําตาล 50 ซอง เปนตน 
                                           (3) บรรจุภัณฑชัน้ที่สาม หรือตติยภูมิ (tertiary packaging) 
หนาที่ของบรรจุภัณฑชั้นนี้คือชวยปองกนัสินคาระหวางการขนสง ไดแกบรรจุภัณฑที่ใชจากแหลง
ผลิตถึงแหลงขายปลีก เม่ือสินคาไดรับการจัดเรียงวางบนหิ้งแลวบรรจุภัณฑสวนนี้ก็หมดหนาที่ใช
งาน หรือบรรจุภัณฑที่ใชจากแหลงขายปลีกไปยังผูอปุโภคบริโภค เชน ถุงที่รานคาใสสินคาใหผูซื้อ 
บรรจุภัณฑชัน้นี้จึงตองคํานึงถึงความสามารถในการปองกันสินคาระหวางการขนสง  

                3.4.4.2 หนาที่ของบรรจุภัณฑ  
                        บรรจุภัณฑมีความสาํคัญสําหรับสนิคาและการตลาดอยางมาก จะขาดซึ่ง

สิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได ทั้งนี้เพราะบรรจุภัณฑไดแสดงบทบาทและหนาทีใ่นการตลาด ดังตอไปน้ี  (ประชิด 
ทิณบุตร, 2531) 

                            (1) การบรรจุและการคุมครองปองกันสินคา (containment) ซึ่งจะตอง
ออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถคุมครองสินคามิใหไดรับความเสยีหายเน่ืองจากการขนสง ปองกัน
สินคาไมใหเนาเสีย ไมทําใหเสื่อมสลายไว และสามารถเก็บรักษาไดงาย 

                            (2) การบงชี้ผลติภัณฑ (identification) บรรจุภัณฑท่ีดีจะตองแสดงให
เห็นตัวสินคาตอผูบริโภคไดทันที โดยการใชชื่อการคา (trade name) เครื่องหมายการคา 
(trademark) ชื่อผูผลิตลักษณะและประเภทของสินคา เขามาเปนเคร่ืองบงช้ีเพ่ือใหเกิดความสนใจตอ
ผูบริโภค 

                            (3) การอํานวยความสะดวก (convenience) ในกระบวนการผลติและ
การตลาดบรรจุภัณฑตองอํานวยความสะดวกตอการขนสง การเก็บรักษาในคลังสินคาบรรจภัุณฑ
ตองมีความแข็งแรง สามารถวางซอนทับไดหลายชั้นเพื่อประหยัดเนื้อที่ นอกจากนั้นบรรจุภัณฑตอง
มีขนาดรูปทรงที่ลงตัว (fitness size) เพ่ือใหงายและสะดวกตอการเรียงซอนในชั้นวาง 
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                            (4) การดึงดูดความสนใจผูบริโภค (consumer appeal) สิ่งที่เห็นเปน
บรรจุภัณฑทัง้หมด ไดแก ขนาด รูปทรง สี วัสดุ ภาพ ตัวอักษร จะเปนสิ่งนํามาซึ่งความสนใจของ
ผูบริโภค ซึ่งผูออกแบบจะตองสรางสิ่งเหลาน้ีขึ้นมาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสาร และ
เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน การออกแบบใหมีบรรจุภัณฑหลายขนาด การใชสีบน
บรรจุภัณฑใหสัมพันธกับสนิคาที่อยูภายในเพื่อชวยเสริมสรางความรูสึกใหนากินนาใช การออกแบบ
รูปทรงของผลติภัณฑใหสอดคลองกับเทศกาล โอกาส เพศและวัย เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

                     (5) การเศรษฐกิจ (economy) บรรจุภัณฑยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ราคาขายของสินคา เพราะถือวาบรรจุภณัฑเปนตนทุนของการผลิตดวยเชนกัน 
          จากที่กลาวมา ผูวิจยัสรุปไดวา ปจจัยเกี่ยวกับสินคาที่ระลึกมีอยู 4 อยาง คือ รูปทรง
ของสินคา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่สรางความสนใจใหกับผูพบเห็นไดมาก  สี เปนสิ่งท่ีชวยใหสินคามีความ
สวยงาม นาสนใจ เราความรูสึกของผูพบเห็นใหเกิดความพึงพอใจ บอกสัญลักษณของสินคา และยัง
ชวยใหสามารถจดจําไดดียิ่งขึ้น  วัสดุ การที่จะออกแบบสินคาใหมีคุณภาพและนาสนใจผูออกแบบ
จะตองใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธกีารผลิตใหสอดคลองกับสินคานั้นๆ  บรรจุ
ภัณฑ เปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มีผลทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเกิดความพึงพอใจในสินคา  
ปจจัยทั้ง 4 อยาง จึงมีความสัมพันธกับการออกแบบของที่ระลึกอยางมาก 

แนวคิดที่สัมพนัธกบัเรื่องที่วิจัย 
          1. สภาพจงัหวัดลพบุรี 
                 1.1 สภาพภมูิศาสตร  
                 จังหวัดลพบุรตีั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย หางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือโดย
ทางรถยนตถนนพหลโยธินประมาณ 153 กิโลเมตร และทางรถไฟสายเหนือประมาณ 133 กิโลเมตร 
มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.589 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,874,846 ไร (ลพบุร,ี 2544) มีอาณา
เขตติดตอกับจังหวัดใกลเคยีง ดังนี้ 

           ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอตากฟา และอําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  และ 
อําเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ 
                  ทิศใต  ติดตอกับอําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อําเภอพระพุทธบาท 
และอําเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี 

        ทิศตะวนัออก ติดตอกับอําเภอเทพสถิต จังหวดัชัยภูมิ  อําเภอดานขุนทด  จังหวัด 
นครราชสีมา และอําเภอวังมวง จังหวดัสระบุรี  

        ทิศตะวนัตก ติดตอกบัอําเภอเมืองสิงหบุรี  จังหวัดสิงหบุรี   อําเภอตากฟา  จังหวัด 
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นครสวรรค  และอําเภอไชโย  จังหวัดอางทอง 
              1.2 ประวตัิเมืองลพบุรี    

       เมืองลพบุรีเดิมเรียกวาลวปุร หรือละโว เปนเมืองเกาที่มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร  
มีความเจริญทางวัฒนธรรมอยางมากเมืองหนึ่งในลุมแมน้ําภาคกลางของประเทศไทย มีวิวฒันาการ
สืบเนื่องกันมานานนับพันป  มีขอมูลทางประวัตศิาสตร ดังนี้ (ลพบรุี, 2542) 
        สมัยกอนประวตัิศาสตร ไดพบรองรอยของมนุษยสมัยกอนประวติัศาสตรในยุคกอนใช
โลหะอายุประมาณ 4,500-3,500 ปมาแลว ที่แหลงโบราณคดีบานทาแค และแหลงอ่ืนๆ มีการพบ
ขวานหินขัด ภาชนะเขียนสี กําไลจากเปลือกหอย ลูกปด เปนตน  ในยุคกอนประวัตศิาสตรที่ใชโลหะ
อายุอยูในระหวาง 3,500-2,700 ป ไดพบหลักฐานของการถลุงแรทองแดง ท่ีบริเวณหุบเขาวง
พระจันทร เขตอําเภอโคกสําโรง  ตอมาสมัยหลังไดพบเคร่ืองประดับที่ทําจากตางถิ่น  เปนลูกปดหิน
ในแหลงโบราณคดี แสดงใหเห็นวาชุมชนเหลานี้ไดมีการติดตอกบัชุมชนที่อยูในพ้ืนที่ตางๆ แลว 
         สมัยทวารวดี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) ไดคนพบศิลปะสมัยทวารดีที่เมือง
ลพบุรี เชน พระพุทธรูป ซ่ึงสลักดวยหนิปูนสีเทา มีจารึกเปนภาษาสันสกฤต และภาษามอญปรากฏ
อยูดวย ในสมัยนี้เมืองลพบุรีมีความสําคญัคือ มีฐานะเปนศูนยความเจริญทางพุทธศาสนา 
        สมัยลพบุรี ในตอนปลายสมัยทวารวดี อิทธิพลของศิลปะขอมไดแพรเขามาในเมือง
ลพบุรี หลักฐานที่สําคัญคือเทวาลัยหรือปรางคแขก ที่สรางขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15  ตอมา
ในสมัยพระเจาสุริยวรมันท่ี 1 (พ.ศ.1545-1593) ไดแผอํานาจเขาครอบครองเมืองลพบุรีอยางแทจริง 
จนสิ้นสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 (พ.ศ.1724-1760) อํานาจของขอมเสื่อมลง เมืองลพบุรีจึงเปนอิสระ 
สถาปตยกรรมแบบขอมมีปรากฏที่เมืองลพบุรีหลายแหง ที่สําคัญไดแก พระปรางคสามยอด ศาลพระ
กาฬ เปนตน 
      สมัยอยุธยา เม่ือชาติไทยตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้นในป พ.ศ.1893 ลพบุรีเปนเมืองสําคัญ
เมืองหน่ึงของอาณาจักรนี้ในฐานะที่เปนเมืองลูกหลวงและเปนเมืองหนาดาน อีกทั้งยังเปนศนูยกลาง
ความเจริญทางวัฒนธรรมและศาสนาอีกดวย นอกจากนั้นตั้งแต พ.ศ. 2209-2231 สมเด็จพระ
นารายณมหาราช ไดโปรดใหสถาปนาเมืองลพบุรีเปนราชธานีแหงท่ีสอง  ในสมัยน้ีมีหลักฐานทัง้ดาน
ลายลักษณอักษร และโบราณสถานที่เหลือเปนอนุสรณแสดงความรุงเรืองของลพบุรีหลายแหง เชน 
พระนารายณราชนิเวศน พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช บานหลวงรับราชทูต เปนตน แตหลังจากสมเด็จพระ
นารายณมหาราชสวรรคต ก็ไมปรากฏวามีการสรางเสริมสถานที่สําคัญในลพบุรีอีกจนสิ้นสุดสมัย
อยุธยา 
      สมัยรัตนโกสินทร  พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหปฏิสังขรณเมือง
ลพบุรีและซอมแซมพระราชวังเกาของสมเด็จพระนารายณมหาราช ทรงสรางพระท่ีนั่งและพระ
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ตําหนักไวเปนท่ีประทบัอีกหลายหลัง แลวพระราชทานนามวา พระนารายณราชนิเวศน เมืองลพบุรี
จึงมีความรุงเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
        ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475   ลพบุรีมีความสําคัญในฐานะเปนเมือง
ทหาร  ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการปรับปรงุและมีสิ่งกอสรางเพ่ิมเติมมากมาย 
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาขยายอาณาเขตเมือง มีการสรางถนน สรางวงเวียนหลายแหง ปจจุบัน
เมืองลพบุรีเปนเมืองใหญที่มิไดมีความสําคัญเฉพาะทางโบราณคดีประวัติศาสตรเทาน้ัน ยังมี
ความสําคัญทางดานยุทธศาสตร ทางดานการศึกษา และทางดานการทองเที่ยวอีกดวย 

  1.3 การคมนาคม  
        จังหวัดลพบุรีมีเสนทางคมนาคมที่สามารถเดินทางติดตอไดสะดวกได 2 ทางคือทาง

รถยนตและทางรถไฟ  
         ทางรถยนต มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) จากกรุงเทพฯ ผาน
จังหวัดสระบุรี เขาสูจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร  หรือจากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมี
ทางแยกเขาได 3 ทาง คือ เขาทางบางปะหันผานอําเภอนครหลวงเขาสูทางหลวงหมายเลข 3196 
ผานอําเภอบานแพรก เขาสูจังหวัดลพบุร ี  อีกทางหนึ่งเขาตรงทางแยกตางระดับจังหวัดอางทอง ไป
ทางอําเภอทาเรือ เลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 3196 ผานอําเภอบานแพรกเขาสูจังหวัดลพบุรี  
อีกเสนทางจะผานจังหวัดอางทอง สิงหบุรี ใชเสนทางหลวงหมายเลข 311 (สายสิงหบุรี-ลพบุร)ี ผาน
อําเภอทาวุงเขาสูจังหวัดลพบุรี 
         ทางรถไฟ  มีเสนทางรถไฟผาน 2 สาย คือ สายเหนือ (กรุงเทพ-เชียงใหม) ผาน
อําเภอเมืองลพบุรี และอําเภอบานหมี่ โดยสถานีรถไฟลพบุรีอยูหางจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ 
ประมาณ 133 กิโลเมตร   สายตะวันออกเฉียงเหนือ (แกงคอย-บัวใหญ) ผานอําเภอพัฒนานิคม 
อําเภอชัยบาดาล และอําเภอลําสนธิ เสนทางสายนี้ผานเขื่อนปาสักชลสิทธิ ์
            1.4 อาชพี   
                  ประชากรในจังหวัดลพบุรปีระมาณรอยละ 70 ทําการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
หลายสาขา ไดแก (ลพบุรี, 2542) 
       การกสิกรรม ไดแก การทํานา ทําไร ปลูกผักผลไมทั่วไป เกษตรกรสวนใหญทํานาปลูก
ขาวบริเวณทีลุ่มในอําเภอเมืองลพบุรี อําเภอทาวุง และอําเภอบานหมี่  การทําไร สวนใหญทําใน
ทองที่อําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม อําเภอทาหลวง อําเภอโคกสําโรง อําเภอหนองมวง พืชไร
ที่สําคัญคือ ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ขาวฟาง ทานตะวัน และถัว่ การทําสวน สวนใหญปลูกผลไม 
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ไดแกนอยหนา ละมุด มะมวง กระทอน สมเขียวหวาน มะขามหวาน องุน มีบางพ้ืนท่ีปลูกไมดอกไม
ประดับ  
      การเลี้ยงสัตว สวนใหญเปนการเลี้ยงสัตวในเชิงธรุกิจ มีการทําฟารมทั้งขนาดใหญ และ
ขนาดเล็ก  สัตวท่ีเลี้ยงไดแก ไก สุกร นกกระจอกเทศ และมีการเลีย้งโคเน้ือ โคนม ในพ้ืนท่ีอําเภอ
พัฒนานิคม และอําเภอชัยบาดาล 
           การประมง  เปนการทําประมงน้ําจืดจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ เชนแมน้ําลพบุรี แม
น้ําปาสัก แมน้ําบางขาม ลาํน้ําสนธิ แตปริมาณที่ผลิตไดยังไมเพียงพอ จึงมักมีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจ
ในนาขาว ในกระชัง และในบอเลี้ยงที่อําเภอเมืองลพบุรี อําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่ ปลาที่เลีย้งกัน
มากไดแก ปลาตะเพียน ปลาดุก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตวเลือ้ยคลาน สัตวครึ่งบกครึ่งน้าํเปน
การคา เชน จระเข กบ และตะพาบ เปนตน 

2. สินคาที่ระลึกของจังหวดัลพบุรี   
    ลพบุรีเปนจังหวัดที่มีผูคนหลายเผาพนัธุอยูรวมกัน แตละทองถิ่นก็มีวัฒนธรรมและวิถี

ชีวติที่แตกตางกันไป ในความแตกตางนี้เองทําใหมีผลผลติของแตละทองถิ่นท่ีหลากหลาย ตอมา
ผลผลติตางๆ ที่ทําในชีวติประจําวันไดพัฒนากลายเปนสนิคาที่ระลึก สรางรายไดใหกับทองถิ่น มี
สินคาที่นาสนใจจนกลายเปนผลิตภัณฑชมุชน ดังนี้  

     2.1 สมฟก   
          เปนอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี เกิดจากการถนอมอาหารแบบชาวบาน มี

ลักษณะคลายแหนม สมฟกเปนอาหารที่ใชเนื้อปลาบดละเอียดเคลาเกลือแลวนวดดวยมือใหเหนียว
กอนใสขาวสกุ กระเทียมโขลกละเอียด แปง พริกขี้หนู น้ํากระเทียมดอง  นวดจนเน้ือแนนไดท่ีแลว
บรรจุถุงหรือหอดวยใบตอง มัดเปนกลีบๆ เหมือนขาวตมมัดถาตองการใหปลาสมเปรี้ยวมากนอย
เทาใดขึ้นอยูกบัเวลาในการหมัก โดยปกติแลวจะหมักราว 2-3 วัน เม่ือหมักไดท่ีแลวจะมีกลิ่นหอมอม
เปรี้ยว เนื้อปลาที่เหมาะแกการนํามาทําสมฟกตองเปนปลาที่มีเนื้อขาวละเอียด มีกางนอย เชน ปลา
กราย ปลายีส่ก ปลาสลาด  การรับประทาน บางคนชอบรับประทานสดเปนกับแกลมเชนเดียวกับ
รับประทานแหนม คือห่ันเปนชิ้นพอคํา ประกอบดวยเครื่องเคียง เชน หอมแดง ขิงซอย พริกขี้หนูสด 
ถั่วคัว่ และตนหอม  ถาหากไมชอบรับประทานสดก็นําไปทอด ชุบไขทอด นึ่ง หรือยําแบบแหนมก็ได 
เนื้อของสมฟกจะแนนเหนียวและมีรสเปรี้ยวกลมกลอม การจําหนายจะทําเปนช้ินหรือเปนหอเล็กๆ 
มัดรวมเปนหอใหญ เหมาะแกการซื้อคร้ังละหลายหอ 
     2.2 ไขเค็มดินสอพอง  
                    เปนวธิีถนอมอาหารซ่ึงนิยมกันมาก โดยปกติไขจะเกบ็ไวไดไมนาน ชาวบานจึงคิดวิธี
ถนอมอาหารโดยการดองเค็มดวยน้ําเกลือตม หรือพอกไขดวยดินเหนียวหรือดินจอมปลวกผสมเกลือ
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เรียกวาไขเคม็ การหาดินเหนียวหรือดินจอมปลวกนั้นคอนขางหายากและเสียเวลาในการเตรียมดิน 
ชาวบานจึงนําดินสอพองซึ่งมีอยูทั่วไปมาผสมกับเกลือและนํ้าตามสดัสวนใชพอกไข คลุกลงในขี้เถา
แกลบแลวบรรจุกลองหรือชะลอมจําหนาย ใชเวลาประมาณ 10 วันก็สามารถนําไขมาปรุงอาหารได มี
วิธีรับประทานหลายอยาง เม่ือไขยังไมเค็มเต็มที่สามารถนํามาทอดเปนไขดาว ขนมไขหวาน เม่ือเค็ม
จนไขแดงแข็งแลวใชตม และสามารถทําเปนอาหารไดอีกหลายอยาง 

    2.3 วุนน้าํมะพราว  
         สินคาชนิดนี้มิใชของพ้ืนเมืองดั้งเดิม แตมาไดรับความนิยมอยางมากเมื่อมีการผลิต

เปนการคาอยางจริงจังที่จังหวัดลพบุรี  ในปจจุบันมีจําหนายหลายรูปแบบ ตัววุนที่ทําแตกตางจากวุน
ขนมทั่วไป เพราะวุนน้ํามะพราวไดจากกระบวนการหมักนํ้าสมสายชู ดวยการใชน้ํามะพราวผสมกับจุ
ลินทรีย แผนวุนท่ีเกิดลอยหนาอยูบนผิวหนาของน้ําสมสายชูหมักจะมีสีขาว ลกัษณะคลายดอกเห็ด
ซึ่งขยายตวัขึน้เรื่อยๆ จึงเรียกวาเห็ดวุนน้ํามะพราว ภายหลังจึงเรียกวา วุนน้ํามะพราว จากน้ันก็
นํามาตัดเปนชิ้นบรรจุลงในขวดน้ําเชื่อมรสตางๆ เพื่อจําหนาย ผูผลิตบางคนนาํเมล็ดถั่วชนดิตางๆ 
หรือเมล็ดบัว ผสมลงไปดวย  ปจจุบันมีภาชนะบรรจุวุนน้ํามะพราวหลายลักษณะเพ่ือใหผูซื้อไดเลือก
ตามความตองการ 

   2.4 ทองมวน 
        เปนขนมพื้นเมืองที่ทํากันมานานในทุกพื้นที่ของจังหวัดลพบรีุ โดยปกติชาวบานทํา

ขนมทองมวนดวยสูตรเดิมและจําหนายกันอยูในพ้ืนที่ ตอมาชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
ลุมน้ําปาสักไดรวมตัวกันทําทองมวนเปนสินคาของชมุชน มีการพัฒนาสูตรโดยการผสมเนื้อปลาชอน
แลวใสในบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา ปรากฏวาจําหนายเปนของฝากของที่ระลึกไดดี   ในป พ.ศ. 
2546 ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑประเภท 4 ดาว ประเภทอาหาร สินคาจึงไดรับความสนใจเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีการเพิ่มสูตรอีกหลายอีกอยาง เชน ทองมวนผสมเมล็ดทานตะวัน ซึ่งใชเมล็ด
ทานตะวันอันเปนผลผลิตจากจังหวัดลพบุรี ทองมวนผสมเมล็ดธัญพืช ทองมวนผสมสมุนไพร เปน
ตน มีการออกแบบบรรจุภัณฑที่สวยงาม ทําใหเปนสิ้นคาพื้นเมืองชิ้นใหมท่ีนาสนใจ 

    2.5 ผาพืน้เมือง  
         เปนผลงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรี มีทํากันท่ัวไปในหลายอําเภอแต

ละพ้ืนท่ีก็จะมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของสีและลวดลายผาตางกันไป มีผาทอพื้นเมืองรูปแบบหนึ่งท่ีมี
ความเปนเอกลักษณและทําสืบตอกันมาเปนเวลานานคือ ผามัดหมี่ นิยมทํากันมากที่อําเภอบานหมี ่
อําเภอโคกเจริญ และอําเภอเมืองลพบุรี ลวดลายของผาเกิดจากการมัดเสนดายหรือเสนหม่ีดวยเชือก
ฟางเปนระยะถี่หางตามลวดลายและสทีีอ่อกแบบไวแลวนําไปยอมทีละสี เม่ือไดเสนดายยอมสีแลวจึง
นําไปทอรวมกับดายยืนสีดําหรือสีอ่ืนๆ ในอดีตนิยมใชดายยืนเฉพาะสีดําจึงทําใหสีผามัดหมี่ดูขรึมๆ 
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ระยะหลังมีการใชดายยืนสีอืน่จึงทําใหสีและลวดลายผามัดหมี่ดูสดใสสวยงามมากขึ้น ปจจุบันการทอ
ผาในจังหวัดลพบุรีไดมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนาแบบและลวดลายใหสอดคลองตรงกับความตองการ
ของตลาด มีการทอสอดดิ้น สอดไหมเพิ่มขึ้น ผาที่ทอมีหลายอยาง เชน ผานุง ผาพื้น ผาขาวมา ผา
สไบ  เปนตน 

     2.6 ผลิตภัณฑจากผาพืน้เมือง  
         ปจจุบันมีผูนิยมใชผาพื้นเมืองแตงกายกันมาก จังหวัดลพบุรีมีนโยบายเชิญชวนให

ขาราชการและพนักงานแตงกายจากผาพ้ืนเมืองทุกวันศุกร โดยเฉพาะในชวงเดือนกุมภาพันธ 
จังหวัดลพบุรจัีดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช มีคําเชิญชวนผูมาเที่ยวงานใหแตงกายดวย
ผาพื้นเมืองวา “เราพรอมใจแตงไทยทั้งเมือง” ทําใหผาพื้นเมืองและเสื้อผาสําเร็จรูปซึ่งใชผาพ้ืนเมือง
ตัดเย็บเปนท่ีนิยมกันทั่วไป นอกจากผาพื้นเมืองจะนํามาตัดเย็บเปนเสื้อผาแลวยงันิยมนํามาทําเปน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน กระเปา ปกแฟมเอกสาร ซองโทรศัพทมือถือ และของใชตางๆ  
ถาหากไดมีการศึกษาพัฒนารูปแบบและสงเสริมกันอยางจริงจังแลว ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองนาจะ
ไดรับความสนใจจากประชาชนมากทีเดียว 

     2.7 ดินสอพอง   
         เปนดินขาวเกิดจากการผุสลายของหินปูนที่เรียกวาดินมารล (marl) เนื้อดินจะมีสีขาว

ละเอียด มีทํากันทั่วไปในหลายทองที่ของอําเภอเมืองลพบุรี ปจจุบนัทํากันมากที่หมูบานหินสองกอน 
ริมคลองชลประทาน  กระบวนการผลิตเริ่มดวยการนําดินขาวมาแชน้ําหมักในบอ ใชเคร่ืองกวนเพ่ือ
แยกเอาเศษดินเศษทรายออก นําน้ําโคลนที่กรองแลวไปหมักอีกบอหนึ่งเพ่ือใหน้ําโคลนตกตะกอน
เปนโคลนดินขาว จากนั้นนําโคลนดินไปหยอดในแบบเปนกอนใหญหรือใสกรวยบีบเปนเมด็เล็กๆ  
ดินสอพองใชเปนวัตถุดิบในการทําแปงผัดหนา แปงน้ํา เครื่องสําอาง ธูปยาสีฟน ยาแกปวดทอง สีทา
บาน และอื่นๆ  ปจจุบันมีผูผลิตบางคนไดพัฒนาโดยนําดินสอพองมากรองใหละเอียด ผสมขมิ้นหรือ
สมุนไพรอ่ืนๆ ผสมดวยน้ําอบน้ําปรุง ใสในบรรจุภัณฑท่ีสวยงามใชเปนของที่ระลกึที่มีคุณคาอีกอยาง
หน่ึงของจังหวัดลพบุรี 

   2.8 เครื่องจักสาน   
        เปนหัตถกรรมพื้นบานที่ทํากันในทกุทองที่ของจังหวัดลพบุรี เปนงานที่ตองอาศัยฝมือ

ความประณีตและความคิดสรางสรรค โดยการนําวัสดุจากธรรมชาติ เชน ไมไผ หวาย ตนกก 
ผักตบชวา เชอืกฟาง ที่มีอยูในทองท่ีหรอืนํามาจากแหลงอ่ืนๆ มาสานเปนภาชนะ เครื่องมือเคร่ืองใช 
หรือทําเปนของที่ระลึกในรูปแบบตางๆ เชน ตะกรา กระบุง กระจาด เสื่อ เปนตน  สถานที่จําหนาย
สินคาประเภทน้ีอยูท่ีตลาดลางบริเวณทาโพธิ์ ในเขตเมืองลพบุรี  แตถาเปนเคร่ืองจักสานที่ผลิตขึ้น
เพื่อเปนของทีร่ะลึกก็มีจําหนายที่รานขายของที่ระลึกทั่วไป 
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               2.9 ผลิตภัณฑจากทองเหลอืง 
                 การหลอหลอมโลหะมีทํามานานที่จังหวัดลพบุรี กระบวนการทําเร่ิมตนดวยการสราง
หุนดวยดินเหนียวเพ่ือทําแมพิมพปูนปลาสเตอร ปจจุบันสรางหุนดวยขี้ผึ้งแลวทาํแมพิมพยาง  
หลังจากนั้นจึงเคี่ยวขีผ้ึ้งกรอกลงในแมพิมพ เม่ือขี้ผึ้งแข็งจึงตกแตงใหเรียบรอย กรอกปูนปลาสเตอร
ใหเต็มหุน ตอสายชนวนตามจุดตางๆ ของหุนเพื่อใหทองเหลืองไหลเขาไปอยางทั่วถึง แลวพอกดวย
ดินนวลและดินจอมปลวก ผูกมัดดวยลวดรอบหุน นําไปเผาไฟ ขี้ผึง้ท่ีหลอไวจะหลอมตัวไหลออกมา
เม่ือโดนความรอน เททองเหลืองหลอมละลายลงในหุนแทนที่ขี้ผึ้ง ทองเหลืองจะไหลไปตามสาย
ชนวนจนเต็มแบบ เม่ือทองเหลืองเย็นแลวจึงทบุดินที่พอกแบบออกพรอมตกแตงผลติภัณฑให
สมบูรณ โดยอาจจะเปนเนื้อทองเหลือง หรือจะแตงสีผิวดวยเทคนิคตางๆ ตามความตองการของ
ลูกคา  การทําผลิตภัณฑจากทองเหลืองของหมูบานทากระยาง นับเปนสินคาท่ีระลึกของจังหวดั
ลพบุรีท่ีมีชื่อเสียงมากอีกอยางหน่ึง มีรูปทรง ราคา และคุณภาพของสินคาเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 

    2.10 รูปปนจาํลอง  
          สินคาที่ระลึกที่ถือเปนสัญลักษณประจําจังหวัดลพบุรี ที่นักทองเที่ยวนิยมซ้ือเม่ือมา

เที่ยว ไดแกพระปรางคสามยอดจําลอง และรูปลิงจําลอง มีทําหลายลักษณะ ไดแก หลอจําลองดวย
ปูนปลาสเตอร หลอดวยเรซิน (resin) หลอดวยหินทรายเทียม หลอดวยทองเหลือง และปนดวยแปง
หรือดินพิเศษที่มีสีสดใส ลกัษณะดังกลาวมักนิยมใชต้ังโชวเปนของประดับตกแตง เปนของฝากเมื่อ
มาเท่ียวจังหวดัลพบุรี หรือเปนของที่นําไปมอบเปนท่ีระลึกในฐานะที่คนมอบใหไปจากจังหวัดลพบุร ี
ปจจุบันมักทําเปนแบบนูนต่าํมีขนาดเล็กลง เพ่ือทําเปนพวงกุญแจหรือดานหลังติดแมเหล็ก ยังมีการ
ออกแบบตางๆ อีกหลายรูปแบบ วัสดุท่ีทํามักใชเรซิน ซึ่งทําใหมีน้ําหนักเบา ขนาดเล็กลงและมีความ
แข็งแรงมากขึ้น 

      2.11 ดอกไมประดษิฐ 
   เปนสินคาทีร่ะลึกของจังหวัดลพบุรตีัวใหมที่กําลังเปนที่สนใจของนักทองเที่ยว ใน

ชั้นเดิมชาวบานทําดอกไมประดิษฐกันในครอบครัวหรือในกลุมยอยๆ เชน ทําดอกไมจันทนเพ่ือ
จําหนายในงานศพ ตอมามีการนําผาใยบัวมาประดษิฐเปนดอกไมชนิดตางๆ ทําใหเกิดสีที่สวยงาม 
บางกลุมก็นําดินหอมมาประดิษฐเปนดอกไมหรือพันธุไมหลายชนิด ตอมาผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐ
เหลาน้ีไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑประเภท 4 ดาว จึงทําใหความนิยมในสนิคาท่ีระลึกประเภท
ดอกไมประดิษฐมีสูงขึ้น  
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 2.12 เคร่ืองปนดนิเผา 
   เปนสินคาทีร่ะลึกซึ่งกําลังไดรับความนยิมกันในปจจุบัน เดิมชาวบานทําเครื่องปน 

ดินเผาเพียงเพ่ือประโยชนใชสอย ตอมาภายหลังมีการออกแบบเครื่องปนดินเผาใหเปนของตกแตง
เพื่อความสวยงาม ปจจุบันชาวบานนําภาชนะดินเผามาตกแตงสีในลกัษณะตางๆ ทําใหมีความงาม
นาสนใจเพิ่มขึน้ เคร่ืองปนดินเผาอีกอยางหนึ่งที่นิยมซ้ือเปนสินคาทีร่ะลึกคือเคร่ืองปนดินเผาเคลือบ
เขยีนสี มีลวดลายสวยงาม ดูมีคุณคาและราคายอมเยา 

 3. แหลงทองเที่ยว   
     3.1 แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน    

         ลพบุรีมีโบราณสถานมากมายกระจายกันอยูทุกอําเภอ สถานที่ซึ่งมีอยูจํานวนมากคือ
บริเวณตัวเมืองลพบุรี โบราณสถานเหลานี้มีทั้งแบบหลวงและแบบทองถิ่น ผานการพัฒนาของการ
สรางสรรคติดตอกันมานานไมนอยกวา 1,000 ป บางแหงมีความสําคัญถือวาเปนหนึง่เดียวใน
ประเทศไทย  โบราณสถานสําคัญ มีดังนี้ 
        วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ   อยูทางทิศตะวันตกของสถานีรถไฟ มีการบูรณปฏิสังขรณสืบ
มาหลายยุคหลายสมัย รูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏจึงมีความแตกตางกัน เม่ือเขาไปในวดัจะพบ
ศาลาเปลื้องเครื่อง วิหารหลวงสรางในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ดานหลังของวิหารหลวงเปน
ปรางคประธานกอดวยศิลาแลงโบกปูน มีลวดลายปูนปนประดบัเปนพุทธประวัติ อายปุระมาณ 
พ.ศ.1800 ตอมาไดรับการซอมแซมอีกหลายครั้งลวดลายประดับจึงมีปะปนกันหลายสมัย  รายรอบ
วัดมีปรางคและเจดียอยูจํานวนมาก  

       พระนารายณราชนิเวศน เปนพระราชวังซ่ึงสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสรางขึ้นเม่ือ 
พ.ศ. 2209 เพื่อใชประทับ ณ เมืองลพบุรี แบงเขตพระราชฐานเปน 3 ชั้น กําแพงพระราชวังกอดวย
อิฐถือปูน มีซุมประตู 11 ซุม เม่ือสิ้นแผนดินพระราชวังถูกทิ้งราง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดเกลาฯ ใหซอมแซมขึ้นใหมเม่ือป พ.ศ. 2399 เพ่ือเปนราชธานีชั้นใน และ
พระราชทานชื่อวา พระนารายณราชนิเวศน ภายในพระราชวงัมีสิ่งกอสราง ดังนี้  
             พระที่นั่งจันทรพิศาล พระท่ีนั่งองคนี้สรางขึ้นในป พ.ศ. 2208 เพ่ือเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระนารายณมหาราช  เปนสถาปตยกรรมแบบไทย ทางดานหนามีมุขเด็จ ภายหลังเม่ือ
ไดสรางพระที่น่ังสุทธาสวรรยขึ้น สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงโปรดใหใชพระท่ีนั่งจันทรพิศาล
เปนท่ีออกขุนนาง ในสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงบรูณะพระที่นั่งองคนี้ตามแบบเดิม 
             พระที่นั่งดุสิตสวรรคธญัญมหาปราสาท  เปนพระที่น่ังทองพระโรง   มียอดแหลม 
ทรงมณฑป ศิลปกรรมแบบไทยผสมกับแบบตะวันตก ตรงกลางทองพระโรงมีสีหบัญชรท่ีเสด็จออก 
เพื่อใชเปนสถานที่ทรงพระราชปฏิสันถารกับคณะทตูานุทูตทีเ่ขาเฝา ในจดหมายเหตุคณะทตูชาว
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ฝร่ังเศส กลาวพรรณนาวาตามผนังประดับดวยกระจกเงาซึ่งนํามาจากฝรั่งเศส เพดานแบงเปนชอง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ชอง ประดับดวยลายดอกไมทองคําและแกวผลึกทีไ่ดมาจากเมืองจีนงดงามมาก  
             พระที่นั่งสุทธาสวรรย  เปนท่ีประทับสวนพระองคของสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นใน บันทึกของชาวฝรั่งเศส กลาวไววาพระที่นั่งองคนี้ตั้งอยูในพระราช
อุทยานที่รมรื่น ทรงปลูกพรรณไมตางๆ ดวยพระองคเอง หลังคามุงดวยกระเบือ้งเคลือบสีเหลือง ที่
มุมท้ังสี่มีสระน้ําขนาดใหญ 4 สระ สมเด็จพระนารายณมหาราชเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองคนี้  
            ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง   ต้ังอยูในเขตพระราชฐานชั้นนอก เปนสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตก รอบตึกมีคูน้ําลอมรอบ ทางดานหนาตึกเลีย้งรับแขกเมืองมีฐานเปนอิฐ แสดงวาสวนน้ีเปน
ตึกหลังเล็กๆ คงจะเปนโรงมหรสพใชเปนที่จัดแสดงใหคณะแขกเมืองไดชม สมเด็จพระนารายณ
มหาราช ไดพระราชทานเลีย้งแกคณะทูตฝร่ังเศส ณ สถานที่นี้ในป พ.ศ. 2228 และ พ.ศ. 2230 
            ตึกพระเจาเหา เปนหอพระประจําพระราชวงัตั้งอยูทางดานใตของเขตพระราชฐาน
ชั้นนอก ประตูหนาตางทําเปนซุมเรือนแกวฐานสิงห ภายในตึกมีฐานชุกชีสําหรับตั้งพระพุทธรูป ใน
ตอนปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ์ไดใชเปนสถานที่
นัดแนะประชมุขุนนางเพ่ือแยงชิงราชสมบัติ ขณะท่ีสมเด็จพระนารายณทรงพระประชวรหนัก 

           ตึกสิบสองทองพระคลัง เปนตกึที่ตั้งอยูระหวางอางเก็บนํ้าและตึกเลี้ยงรับแขกเมือง 
เปนตึก 12 หลัง อาคารสรางเปนสองแถวอยางเปนระเบียบมีถนนผานกลาง ใชเปนคลังเกบ็สินคา
เพื่อคาขายหรือเก็บสิ่งของท่ีใชในราชการ 
            ถังเก็บน้ําประปา  กอดวยอิฐยกขอบเปนกําแพงสูงหนา ตรงพื้นฝงทอดินเผาอยูเพ่ือ
จายน้ําไปใชตามตึกและพระที่น่ังตางๆ น้ําที่ใชไหลผานทอดินเผามาจากอางซับเหล็กและจากทะเล
ชุบศร ออกแบบระบบการจายทดน้ําโดยชางชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียน 
            หมูพระท่ีนั่งพิมานมงกุฎ  สรางขึ้นเพ่ือเปนทีป่ระทับของรัชกาลที่ 4 ประกอบดวย
พระท่ีนั่ง 4 องคคือ  พระที่น่ังพิมานมงกุฎ เปนที่ประทับ พระท่ีนั่งวิสุทธวินิจฉัย เปนทองพระโรง
เสด็จออกวาราชการแผนดิน  พระท่ีนั่งไชยศาสตรากร เปนท่ีเกบ็อาวุธ พระทีน่ั่งอักษรศาสตราคม 
เปนท่ีทรงพระอักษร  ในสมัยรัชกาลที ่ 5 ไดทรงพระราชทานใหเปนศาลากลางจังหวัด  ตอมาเมื่อ
ศาลากลางจังหวัดยายไปอยูที่ใหม  ไดกลายเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 
            ตึกพระประเทยีบ  ตั้งอยูบริเวณหลังพระท่ีนัง่พิมานมงกุฎ  เปนตึก 2 ชั้น 8 หลัง 
สรางขึ้นเพ่ือเปนที่พักของเหลาฝายในทีต่ามเสด็จรัชกาลที่ 4 เม่ือคร้ังเสด็จประพาสเมืองลพบุร ี 
ปจจุบันตึกบางหลังไดจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของพิพิธภัณฑ 

      บานหลวงรับราชทูต หรือบานเจาพระยาวิชาเยนทร  ใชสําหรับเปนที่รับรองคณะราชทูต
ที่มาเขาเฝาฯ ท่ีเมืองลพบุรี คณะราชทูตจากประเทศฝรั่งเศสชุดแรกที่เขาเฝาฯ เม่ือป พ.ศ. 2228 ได



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
เทพ

สตร
ี

 34 

พํานัก ณ ที่แหงนี้   เวลาตอมาเม่ือชาวกรีกชื่อ คอนสแตนติน ฟอลคอน ไดเขามารับราชการและได
ความดีความชอบ ทรงแตงตั้งใหเปน เจาพระยาวิชาเยนทร และไดพระราชทานที่พักอาศัยทางทิศ
ตะวันตกของบานหลวงรับราชทูต 

        วัดเสาธงทอง  ต้ังอยูบนถนนฝร่ังเศส มีโบราณสถานที่นาสนใจคือวิหาร ซึ่งเดิมเปน
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวเปอรเซีย  นอกจากนั้นยังมีตึกปจู ตึกคชสารหรอืตึกโค
ระสาน ใชเปนท่ีพํานักรับรองคณะราชทูตชาวเปอรเซยี ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 

       เทวสถานปรางคแขก  จัดวาเปนโบราณสถานที่มีอายุเกาแกที่สุดของลพบุรี เปนปรางค
กอดวยอิฐ 3 องคไมมีฉนวนเชื่อมตอกัน ลักษณะอิทธพิลศิลปะเขมรแบบพะโค อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 15 ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางวิหารขึ้นดานหนาและ
ถังเก็บน้ําประปาทางดานทิศใตของเทวสถาน 

       พระปรางคสามยอด ลักษณะเปนปรางคเรียงตอกนั 3 องค มีฉนวนทางเดินเช่ือมตอกัน 
เปนศิลปะเขมรแบบบายน  มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 กอสรางดวยศิลาแลงและตกแตงดวย
ลวดลายปูนปนที่สวยงาม เดิมเปนเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ในรัชสมัยสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ไดบูรณปฏิสังขรณบริเวณนี้ใหเปนวัด แลวสรางวิหารทางดานทิศตะวนัออก
ขององคปรางค ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหนิทรายปางมารวิชัย  

       ศาลพระกาฬ เดิมเรียกวาศาลสูง สรางดวยศลิาแลงเรียงซอนกันเปนฐานสูงมีลักษณะ
เปนปรางค มีทับหลงัสลักรูปพระนารายณบรรทมสินธุทําดวยหินทราย อายุประมาณตนพุทธ
ศตวรรษที1่6 ดานหนาเปนวิหารที่สรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2494 โดยสรางทับบนรากฐานเดิมท่ีสรางใน
สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ภายในวิหารประดิษฐานเทวรปูพระนารายณสี่กร เปนท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนทัว่ไป บริเวณศาลพระกาฬมีฝงูลิงจํานวนนับพันตัวอาศัยอยู สรางความสนใจ
แกผูมาเย่ียมเยือน และถือวาเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุร ี

       วัดนครโกษา ลักษณะเปนเจดียองคใหญสมัยทวารวดี ปจจุบนัปรักหักพังเหลือแตฐาน 
ดานทิศตะวันตกมีปรางคสมัยลพบุรี คําวา นครโกษา มีผูสันนิษฐานวาเจาพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) 
ทหารเอกในสมัยสมเด็จพระนารายณเปนผูบูรณะ จึงเรียกชื่อวา วัดนครโกษา ตามราชทินนาม 

       วัดสันเปาโล สรางขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เปนวัดของบาทหลวงเยซูอิด 
มีหอดูดาวแปดเหลี่ยม สูง 3 ชั้น สรางแบบเดียวกับหอดูดาวที่ประเทศฝรั่งเศส เปนหอดูดาวที่
ทันสมัยแหงแรกของทวีปเอเชีย คําวา สันเปาโล คงจะเพี้ยนมาจากคําวา เซ็นตปอล หรือเซ็นตเปาโล   

       พระท่ีนั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่น่ังเย็น พระทีน่ั่งองคนี้ใชเปนที่ประทบัในฤดูรอนของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช เปนพระทีน่ั่งชั้นเดียวกออิฐถือปูนตั้งอยูบนเกาะกลางทะเลชบุศร โปรด
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ใหสรางทํานบใหญกั้นน้ําไว เพ่ือชักน้ําจากทะเลชุบศรเขาไปยังตวัเมือง พระองคทรงใชสถานที่แหงนี้
เปนท่ีสํารวจจันทรุปราคา เม่ือวันที่ 11 ธนัวาคม 2228 รวมกับคณะทูตและบาทหลวงชาวฝรั่งเศส 

        วัดไลย  วัดแหงนี้ตั้งอยูริมน้ําบางขาม อําเภอทาวุง เปนวัดเกาตั้งแตสมัยอยุธยา มีการ
ปฏิสังขรณเม่ือรัชกาลสมเด็จพระเจาบรมโกศ สิ่งสําคญัของวัดคือภาพปูนปนประดับผนังเร่ืองทศชาติ
และเร่ืองปฐมสมโพธิ ยังมีรูปพระศรีอาริยเปนของสําคญัของวัด ผูคนนับถือกันมาแตโบราณ 

  3.2 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ    
        ในพื้นที่อันกวางขวางของจังหวัดลพบุรี มีความแตกตางกันในทางสภาพภูมิศาสตร  

จึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่แปลกตาและสวยงามอยูเปนจํานวนมาก ขอเสนอเพียงบางสวน 
ดังน้ี (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2544) 
         เขาวงพระจันทร อยูในอําเภอโคกสําโรง หางจากตัวเมือง ประมาณ 28 กิโลเมตร ตาม
เสนทางถนนพหลโยธิน บริเวณเชิงเขาเปนทีต่ัง้ของวัดเขาวงพระจันทร มีบันไดขึ้นสูยอดเขา
ประมาณ 3,890 ขั้น สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 650 เมตร เปนภูเขาทีสู่งที่สุดในลพบุรี ชวง
เทศกาลเดือน 3 ประชาชนจะมานมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแหงนี้อยาง
เนืองแนน 

         ทุงทานตะวัน  จังหวัดลพบุรีมีพ้ืนที่ทําการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย 
ประมาณ 300,000 ไร ดอกทานตะวันจะบานสะพร่ังในชวงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เปนพืชที่ทน
แลงเมล็ดมีคณุคาทางอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงผ้ึงและไดนํ้าผึ้งจากเกสรดอกทานตะวัน แหลง
ปลูกทานตะวนัอยูทั่วไป ในเขตอําเภอเมอืงลพบุรี อําเภอพัฒนานิคม และอําเภอชัยบาดาล  

         เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ เปนโครงการพัฒนาลุมนํ้าปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปน
เขื่อนกักเก็บน้ําเพ่ือการชลประทาน ความยาวตวัเขื่อน 4,860 เมตร  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดลพบุรแีละจังหวัดสระบุรี สิ่งนาสนใจไดแก จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสัก 
ยังมีเสนทางรถไฟตัดผานบริเวณอางเก็บน้ํา นักทองเท่ียวสามารถนั่งรถไฟชมทัศนียภาพได 

         นํ้าตกวังกานเหลือง   อยูที่ตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล  เปนน้ําตกที่เกิดจากตา
น้ําใตดินขนาดใหญซ่ึงอยูทางทิศตะวันออก หางจากนํ้าตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีน้ําไหลตลอดทั้ง
ป บริเวณนํ้าตกมีปาไมรมร่ืนเหมาะแกการพักผอน 

          เขตรักษาพันธุสตัวปาซับลังกา   ต้ังอยูในทองที่อําเภอลําสนธิ มีเน้ือที่ประมาณ 155 
ตารางกิโลเมตร เปนท่ีราบอยูในหุบเขาลอมดวยเทือกเขาเปนรูปกามปู ปาซับลงักามีสภาพสมบูรณ 
เปนปาตนนํ้า และเปนแหลงอาหารสัตวปานานาชนิด ปจจุบันยังมีสัตวปาสงวนอาศยัอยู 
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4. รายการนาํเที่ยวจังหวดัลพบุรี   
    การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 ไดจัดทํารายการนําเที่ยว

จังหวัดลพบุร ีเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดเลือกรายการเที่ยวทีต่รงกับความสนใจของแตละกลุม ดังน้ี (การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2544) 

    รายการที ่1 เท่ียวเมืองลพบุรี 
          เชา  สักการะพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนารายณมหาราช / นมัสการเจาพอ
พระกาฬ พรอมกับชมชีวติความเปนอยูของลิงบริเวณศาลพระกาฬ / พระปรางคสามยอด / ชมพระ
นารายณราชนิเวศนราชธานีแหงที่สองในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (อาหารกลางวัน) 
          บาย   ชมการทําดินสอพอง  หมูบานหินสองกอน / พระที่นั่งไกรสรสีหราช  สถานที่
สํารวจจันทรปุราคาและสุรยิุปราคา รวมกับคณะทตูและบาทหลวงจากประเทศฝรั่งเศส สมยัสมเด็จ
พระนารายณมหาราช / วดัเขาพระงาม นมัสการพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญอยูบนเชิงเขา เสนพระศก
ทําจากไหกระเทียม / เลือกซื้อของฝากเพชรเขาพระงาม / ซื้อของฝากที่ศูนยจําหนายผามัดหม่ี และ
ผลิตภัณฑพ้ืนเมืองลพบุรี / เดินทางกลับลพบุร ี

     รายการที ่2 เท่ียวเมืองลพบุรี – อําเภอทาวุง – อําเภอบานหมี ่
           เชา  นมัสการพระศรีอาริย  และชมความงามของลายปูนปนที่วิหารวัดไลย จัดวา
เปนประติมากรรมฝาผนังขนาดใหญและมีความสําคญัชิ้นหนึ่งของประเทศ / ชมวัดตางๆ บน
เทือกเขาสมอคอน เทือกเขาแหงประวัตศิาสตรของเมืองลพบุรี / ชมอุโบสถรูปเรือสําเภาลอยน้ํา และ
ศาลาธรรมสังเวช รูปรถโดยสารประจําทาง ที่วัดทองคุง (อาหารกลางวัน) 
           บาย ชมการทอผาบานหมี่และผาขาวมาลายไสปลาไหล ของชาวไทยพวนทีบ่าน
กลวย บานหินปก /  ซื้อของฝากอาหารพื้นเมือง  ปลาสม  หมูสม สมฟก /  วดัเขาวงกต  รอชม
คางคาว นับลานตัวออกหาอาหารยามเย็น เปนบรรยากาศที่นาประทับใจมาก / เดินทางกลับ 

     รายการที ่3  เที่ยวลพบุรี – อําเภอโคกสําโรง 
           เชา  ออกเดินทางไปเขาวงพระจันทร  ทดสอบความแขง็แกรงของรางกายโดย
การเดินขึ้นบันไดเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร (อาหารกลางวัน) 
           บาย  แวะชมเขาพระงาม  เลือกซื้อของฝาก เพชรเขาพระงาม / เดินทางกลับลพบุร ี
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     รายการที ่4  เที่ยวลพบุรี – อําเภอชัยบาดาล – อําเภอพฒันานิคม 
            เขา  เดินปาศึกษาธรรมชาติ ชมนก พรรณไมนานาชนิด ณ เขตหามลาพนัธุสัตว
ปาเขาสมโภชน / อาหารกลางวันที่น้ําตกวังกานเหลือง  พักผอนตามอัธยาศัย 
            บาย  ชมการทอเสื่อกก ท่ีหมูบานทาดินดํา / เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ / ชมพระอาทิตย
ตกที่อางซับเหล็ก / เดินทางกลับลพบุร ี

     รายการที ่5  เที่ยวลพบุรี – ปาซับลงักา (2 วัน 1 คืน) 
           วันท่ี 1 เดินทางไปเขตรักษาพันธุสัตวปาซับลงักา / บรรยาย / เลือกเสนทางเดินปา  
           วันท่ี 2 สัมผัสบรรยากาศยามเชา ทามกลางความบริสุทธิ์ของธรรมชาติปาซับลังกา 

เริ่มการเดินทางสัมผัสธรรมชาติอีกเสนทาง / เดินทางกลับลพบุร ี

     รายการที ่6  กิจกรรมทองเที่ยวในพืน้ทีท่หาร 
            เชา  เดินทางไปโรงเรียนศูนยสงครามพิเศษ / ชมการสาธติการดํารงชีพในปา / 
ทดสอบกําลังใจดวยการกระโดดหอสูง 34 ฟุต / อาหารกลางวัน 
            บาย  ทดสอบความแมนยําดวยการยิงปนระยะตางๆ  / ไตหนาผา / ชมวิวัฒนาการ
ของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ พิพิธภัณฑทหารรบพิเศษ คายปาหวาย / เดินทางกลับ 

 จากที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาจังหวัดลพบุรีเปนเมืองซึ่งมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ัง
แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวในลักษณะอ่ืนๆ แต
ละสถานที่ก็มีความนาสนใจแตกตางกันไป พรอมกันน้ันก็มีสินคาที่ระลึกประเภทตางๆ ไดแกสินคาที่
ระลึกประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง ใหผูมาเที่ยวเลอืกซ้ือไดตามความ
สนใจ ในอนาคตหากมีการปรับปรุงสินคาใหมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น มีความแปลกใหมของ
รูปทรง มีสีที่สวยงาม ผลิตโดยใชวัสดุที่เหมาะสม และออกแบบบรรจุภัณฑใหนาสนใจ รวมทั้งขยาย
แหลงจําหนายสินคาท่ีระลกึใหกระจายไปในแหลงทองเท่ียวตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ก็ยอมจะสรางรายได
ใหกับจังหวัดลพบุรีเปนอยางมาก และสินคาที่ระลึกที่นาสนใจเหลาน้ันก็ยังมีสวนในการชักจูงให
ประชาชนไดมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอีกดวย 
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งานวิจัยท่ีสมัพนัธกบัเรือ่งท่ีวิจัย 
 จากการศึกษาคนควาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้แลว พบผลงานวิจัยทีต่รงกับเรื่องนี้ 
และมีผลงานวจัิยที่มีตัวแปรที่เกี่ยวของ ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

อรนี บุญมีนิมิตร (2540) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาว
ไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 400 คน  
ผลของการศกึษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาจังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปนเพศชาย มี
อายุระหวาง 21-35 ป  สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา มีภูมิลําเนาอยูในภาคกลาง มีรายไดระหวาง 
5,000-10,000 บาทตอเดือน สวนใหญเคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมแลวมากกวา 5 คร้ัง  มี
วัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือพักผอนและทองเท่ียว  นักทองเท่ียวสวนใหญซื้อสนิคาท่ีระลึกรอยละ 
75.75 ประเภทของสินคาท่ีระลึกที่ซื้อไดแก สินคาประเภทเสือ้ผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินตามลําดับ โดยใชเงินเพ่ือการซื้อสินคาที่ระลึกระหวาง 500-1,000 
บาท โดยรูจักสินคาท่ีระลึกจากคําบอกเลาของเพ่ือน ญาติและจากการเคยไดรับเปนของฝาก มี
สิ่งจูงใจในการซื้อสินคาที่ระลึกเนื่องจากเปนสินคาพื้นเมืองและมีวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่ระลึก
เพื่อเปนของฝาก โดยทําการซื้อสินคาจากรานคาศูนยรวมของฝากของจังหวัด จากการศึกษาพบวา
เพศและอายุเปนปจจัยที่มีผลตอประเภทของสินคาที่ระลึกที่นักทองเที่ยวซื้อ  อาชีพและรายไดเปน
ปจจัยที่มีผลตอวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่ระลึก  ปจจัยที่มีผลตอสิ่งจูงใจในการซื้อสินคาที่ระลึก
ของนักทองเที่ยวคืออายุและอาชีพ  ปจจัยที่มีผลตอสถานที่ซื้อสินคาที่ระลึกคืออายุ  

 ฐิติรัตน เหมัษฐติิ (2541) ไดศึกษาเรือ่ง ปจจัยที่มีผลตอการซือ้ผาไหมมัดหมี่เพ่ือตัดชุด
โอกาสพิเศษของขาราชการสตรีสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บ
ขอมูล ประชากรจํานวน 200 คน สรุปสาระสําคัญไดวา ในการพิจารณาปจจัยดานตางๆ ท่ีมีผลตอ
การซื้อผาไหมมัดหม่ี   สิ่งที่ผูซื้อพิจารณามากที่สุดคือเรื่อง คุณภาพของผา สีและกระบวนสี เนื้อผา
และผิวสัมผัส ลวดลายผา ตามลําดับ  เม่ือพิจารณาเฉพาะเรื่องส ี พบวาผาท่ีมีผูซื้อระดับปานกลาง 
ไดแกผาที่ใชกระบวนสีเดียวกัน ผาสีวรรณะเย็น ผาสีสวาง ผาสีสดใส ผาสีหมน ผาสีวรรณะรอน และ
ผาที่ใชกระบวนสีตัดกัน สวนผาสีมืดคนจะซื้อนอย ในเรื่องอายุของคนซ้ือ พบวาอายุมีความสัมพันธ
กับคนซื้อในกรณีที่ผาสีสวางและผาที่ใชกระบวนสตีัดกัน สวนสีผาในลักษณะอ่ืนๆ อายุไมมี
ความสัมพันธกับระดับการซื้อ ในเรื่องการศึกษาของผูซื้อ พบวาการศึกษามีความสัมพันธกับการซื้อ
ในกรณีผาสีหมน สวนสีผาในลักษณะอื่นๆ การศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับการซื้อ 
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ปวีณา โทนแกว (2542) ไดศึกษาเรือ่งปจจัยที่กําหนดรูปแบบการใชจายในการทองเที่ยว
ภายในประเทศของคนไทย  โดยใชแบบสอบถามเกบ็ขอมูล ประชากรจํานวน 900 คน ผลของ
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 15-29 ป มากที่สุด 
โดยรวมอายุเฉลี่ยประมาณ 33 ป นักทองเที่ยวเพศหญิงจะมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบคาใชจาย
ในการทองเท่ียวมากกวาเพศชาย โดยมคีาใชจายเฉลีย่ตอวันตอคนเทากับ 1,049.56 บาท ในดาน
การใชจายเพือ่ซื้อสินคาและของที่ระลึกพบวาใชจาย 652.78 บาทตอวันตอคน โดยเพศหญิงจะมี
คาใชจายเพื่อซื้อสินคาและของที่ระลึกสูงสุด นักทองเที่ยวอายุ 15-29 ป อายุ 30-44 ป และ 60 ป จะ
มีคาใชจายในการซื้อสินคาและของที่ระลกึสูงที่สุด ในขณะท่ีกลุมอายุ 45-59 ปจะมีคาใชจายเพ่ือการ
บันเทิงสูงท่ีสดุ นักทองเที่ยวทุกระดับรายไดจะมีคาซื้อสินคาและของที่ระลกึมากที่สุด นักทองเที่ยวที่
มีสภาพสมรสแลวจะมีคาซ้ือสินคาและของที่ระลึกสูงทีสุ่ด สวนผูทีมี่สถานภาพโสดและหมาย หยา 
แยกกันอยู จะมีคาใชจายเพ่ือการบันเทงิสูงที่สุด   ในดานอาชีพ พบวานักทองเที่ยวที่ประกอบอาชีพ
ตางๆ จะมีคาซ้ือสินคาและของที่ระลึกสูงที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวที่ไมมีอาชีพ ไมทํางาน วางงาน 
จะมีคาใชจายเพื่อการบันเทิงสูงท่ีสุด 

พนิตสุภา ธรรมประมวล (2544) ไดศึกษาพฤตกิรรมการซื้อผาพ้ืนเมืองของผูบริโภคใน
จังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 305 คน ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภค
นิยมผาพ้ืนเมืองที่มีสีกลมกลืน มีลวดลายไทย เปนการซื้อเพื่อใชสวนตวั นิยมซ้ือจากรานขายผา
พ้ืนเมือง ราคาเฉลี่ยชิ้นละ 200-400 บาท จากการศึกษาดานอาชีพและดานรายได พบวาทุกกลุม
อาชีพซื้อเพื่อใชสวนตวั เวนแตพนักงานเอกชนซื้อเพราะสนับสนุนสนิคาไทย ปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อ 
พบวาดานผลติภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญทีสุ่ด รองลงมาไดแกดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา 
และสถานที่จัดจําหนาย ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก การ
ออกแบบลวดลาย ความแนนของเนื้อผา ความกลมกลนืของสี และมาตรฐานการยอมท่ีสมํ่าเสมอของ
สี ตามลําดับ สวนดานความพึงพอใจ ผูบริโภคมีความพอใจในความหลากหลายของลวดลาย มีสีที่
คงทน สวมใสสบาย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ดูแลรักษางาย สวมใสไดทุกโอกาส สวนสิ่งที่
ผูบริโภคมีความพอใจนอยไดแก การบรรจุหีบหอ การสงเสริมการขาย การจัดแสดงสินคา และความ
สะดวกในการซื้อ ตามลําดับ 

นันทิยา ตันตราสืบ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกประเภท
หัตถกรรมของผูบริโภคชาวไทยจากศูนยหัตถกรรมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูล ประชากรจํานวน 265 คน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานจิตวิทยาเปนปจจัยภายในที่มี
อิทธิพลตอการซ้ือสินคาท่ีระลึกมากที่สุดโดยเนนในเรือ่งความรูสึกปลอดภัย รองลงมาคือปจจัยสวน
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บุคคลคือรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค สวนปจจัยดานสังคมมีอิทธิพลตอการซื้อสินคานอยที่สุด 
โดยกลุมเพ่ือนรวมงานเปนกลุมท่ีมีอิทธพิลมากกวาบุคคลอื่น ปจจัยดานการตลาด ปจจัยดานราคา มี
อิทธิพลตอการซ้ือสินคามากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเร่ืองของการจัด
แสดงสินคาตวัอยางในรานมีอิทธิพลตอการซ้ือสินคามากกวาดานอ่ืน ในดานผลิตภัณฑผูบรโิภคให
ความสําคัญในเรื่องคุณภาพของสินคามากที่สุด และปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคให
ความเห็นในเรื่องการจัดสินคาภายในรานเปนหมวดหมูมีผลตอการซือ้สินคาที่ระลกึมากกวาดานอ่ืน 

 วนิดา แกวเนตร (2545) ไดศึกษาปจจัยในการเลือกซือ้สินคาของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม
พ้ืนบานของนักทองเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 384 คน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดทุกปจจัยที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึก ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจในรูปลักษณผลิตภัณฑซ่ึงเปนเอกลักษณพื้นบานของภาคเหนือมากกวา
ราคาสินคา และพบวาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของนักทองเท่ียว ที่เลือกซื้อสินคาท่ีระลึกประเภท
หัตถกรรมพื้นบานนั้น สวนใหญเดินทางเพื่อเลือกซื้อสินคาเนื่องจากเปนสินคาหัตถกรรมพ้ืนบาน 
นําไปใชสวนตัวมากกวาการนําไปเปนของฝาก 

 วิบูล จันทรแยม (2545) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มา
เที่ยวจังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 352 คน ผลการศึกษาพบวา 
เพศหญิงซ้ือสินคาที่ระลึกมากกวาเพศชาย ผูซ้ือมีอายุเฉลี่ย 32 ป วัตถุประสงคในการซ้ือเพ่ือตนเอง
และฝากผูอ่ืนมากกวาวตัถปุระสงคอ่ืนๆ พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกมีความแตกตางกัน โดย
ซื้อ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาท่ีมีชือ่เสียง ซื้อปลาสม หมูสม ไขเค็มดินสอพอง และวุนนํ้า
มะพราว เพราะมีความพอใจกับขนาดและรูปแบบของบรรจุภัณฑ เลือกซ้ือผาพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ
จากผาพื้นเมืองเพราะสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพองซื้อเพราะเห็นวาเปนวัตถุธรรมชาต ิ สวน
เครื่องจักสาน เคร่ืองทองเหลือง พระปรางคสามยอดจําลองและลิงจําลองซื้อเพราะมีรูปทรงสวยงาม 
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของแตละวัย พบวา วัยรุนและวัยหนุมสาวเลอืกซื้อ
สมฟกเพราะสินคามีชื่อเสยีง วัยผูใหญซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ไขเค็มดินสอพองผูซื้อทุกวัย
เลือกซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ ผาพ้ืนเมืองและผลติภัณฑจากผาพ้ืนเมืองพบวาสวนใหญทุก
วัยซื้อเพราะสนิคามีสีและลวดลายสวยงาม ดินสอพอง ทุกวัยซ้ือเพราะความเปนวัสดุจากธรรมชาติ 
เครื่องทองเหลืองทุกวัยซ้ือเพราะสินคามีรูปทรงสวยงาม สวนพระปรางคสามยอดจําลอง รูปลิงจําลอง
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พบวาวัยรุนซ้ือเพราะชอบวสัดุที่ใชทํา วยัหนุมสาวซื้อเพราะรูปทรงและสีสวยงาม วัยผูใหญซ้ือเพราะ
รูปทรงสวยงาม 

พิสมัย บุญอยู (2548) ไดศึกษาเรือ่งปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชผาไทยของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 598 คน ผล
การศึกษาพบวา บุคลากรสวนใหญใชผาไทยสัปดาหละ 2-3 คร้ัง โดยพิจารณาปจจัยทางดานเน้ือผา
และผิวสัมผัส บุคลากรสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชผาไทยเพราะตองการชวยสนับสนุนสินคาไทย 
ประเภทผาไทยที่นิยมใชคือผาฝาย ชนิดของผาไทยทีส่วนใหญเคยใชคือผาไหม โดยมีวัตถุประสงค
ในการเลือกเพ่ือนํามาใชเปนชุดทํางาน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผาไทย ดานเน้ือผาและผิวสัมผัส 
สวนใหญเลือกเน้ือผาแนนละเอียดเนื้อผานุม ผาเรียบเปนเงามัน ผาเนื้อบาง ไมเลือกผาเนื้อหยาบ 
ดานสีและกระบวนสี พบวาสวนใหญเลือกผาท่ียอมสีธรรมชาติ ผาท่ีมีโทนสีเดียวกัน ผาโทนสีเย็น ผา
สีออนและผาสีเขม ไมเลือกผาสีโทนรอนและผามีสีตดักัน ดานลวดลายพบวาสวนใหญเลือกลวดลาย
เล็ก ลายประยุกต ลายขนาดกลาง ลายโบราณ และลายพืช ไมเลือกลายขนาดใหญ ลายสิ่งของ
เครื่องใช ลายสัตว และลายเรขาคณิต ดานคุณภาพ พบวา สวนใหญเลือกผาที่สวมใสสบาย เปนผา
ทอมือ ยอมสีธรรมชาติ ไมเลือกผาท่ียับงายและผาที่ไมคงรูป 

 สุภาวดี ชาวผาขาว (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย
และชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใชแบบสอบถาม
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศจํานวน 100 คน และนักทองเท่ียวชาวไทยจํานวน 400 คน ผล
การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวโดยบริการนําเที่ยว ซื้อของที่
ระลึก 1-3 ครั้ง นิยมซ้ืออาหาร ขนม และของที่ระลึกเพื่อเปนของฝาก ตัดสินใจซื้อดวยตนเอง 
คาใชจายในการซื้อไมตํ่ากวา 500 บาท โดยซื้อของที่ระลึกบริเวณแหลงทองเท่ียว มีระดบัความพึง
พอใจในการเลือกซื้อในระดับมากทุกดาน ยกเวนดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ในดานวัยพบวา อายุแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการเลือกซ้ือแตกตางกัน 
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อของที่ระลึกดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน สวนรายไดแตกตางกนัมีความพึงพอใจใน
การเลือกซ้ือดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน 

  

พูลศิริ กลายสขุ (2549) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคากลุมของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล จํานวน 
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200 คน ผลของการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ืออาหารและเครื่องด่ืมมากที่สุด ซื้อสินคา
ประเภทเสื้อผา รองเทา เปนจํานวนเงินมากที่สุด และชอบบรรจุภัณฑที่กะทัดรัดสวยงาม สวนผูมี
อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินคาคือตวัเอง เหตุผลในการเลือกซ้ือคือเอาไวใชเอง นิยมเที่ยวใน
ชวงเวลา 18.01-20.00 น. เลือกซื้อสินคาบอยที่สุดในโอกาสวันเกิด ความถี่ในการเลือกซื้อสินคา
เฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยซ้ือสินคาจํานวน 2 ชิ้นตอครั้ง คาใชจายเฉลี่ยเดือนละ 301-500 บาท ถา
ตองการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกครั้งตอไปจะตัดสินใจลองเปลี่ยนเปนซือ้สินคาแบบอ่ืนบาง และมีความ
พึงพอใจมากที่สุดในกิจกรรมสงเสริมการขายรูปแบบสวนลดราคา 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบบรรยาย (descriptive research) มีขั้นตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

การกําหนดประชากรและตวัอยาง     
ประชากร (population) ท่ีศึกษาคือประชาชนที่มาเท่ียวจังหวัดลพบรีุ ซ่ึงมีอายุระหวาง 15-70 

ป และเปนผูซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ประเภท คือ ประเภทของกิน ประเภทของใช ประเภท
ของตกแตง จํานวน 817 คน  

การสุมตัวอยาง ( sampling technique )  ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะผูที่
ซื้อสินคาที่ระลึก ในเวลา 09.00-15.00 น. ตามแหลงขาย ในวันเสาร และวันอาทิตย จํานวน 6 พื้นที่ 
ไดแก 

    1. รานจําหนายสินคาท่ีระลึก บริเวณศาลพระกาฬ อําเภอเมือง  
    2. รานจําหนายของที่ระลึก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง 
    3. ศูนยจําหนายผลิตภณัฑพื้นเมืองจังหวัดลพบุรี อําเภอเมือง 
     4. ศูนยจําหนายผลิตภณัฑพื้นเมือง องคการบริหารสวนตําบลทะเลชบุศร อําเภอเมือง 
    5. รานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองริมถนนพหลโยธิน บานนายาว อําเภอเมือง 
    6. ศูนยจําหนายผลิตภณัฑพื้นเมือง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อําเภอพัฒนานิคม 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากจํานวนนักทองเที่ยวจังหวัดลพบุรี จําแนกตามแหลงทองเที่ยว 

แหลงทองเท่ียว ป พ.ศ. 
2547 

ป พ.ศ. 
2548 

เฉลี่ย 
1 ป 

เฉลี่ย 
1 เดอืน 

จํานวน 
1 % 

จํานวน 
.25 % 

รวม
แหลง 

จํานวน 
คน 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จพระนารายณ   

123,138 107,207 115,172 9,597 95 - 1 95 

แหลงทองเที่ยวในเขตเมือง 
 

198,128 135,099 166,613 13,884 138 - 4 552 

เข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ 
 อ.พัฒนานิคม 

842,140 793,332 817,736 68,144 681 170 1 170 

                                                                                                            กลุมตัวอยางรวม  817 คน 
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การกําหนดตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดและกําหนดตัวแปรไวดังนี้ 

 

 
การสรางและหาประสิทธภิาพของเครือ่งมือ  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (secondary data) ในการศึกษาครั้งนี้จําเปนตองศึกษา
คนควา ทฤษฎี แนวความคิด ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่มีอยูแลว กฎเกณฑ หลกัฐาน
และเอกสารของทางราชการ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เก่ียวของจากแหลงตางๆ โดยเฉพาะงานวจัิยจาก
หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมทั้งขอคําปรึกษาคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเกี่ยวของตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะหรวบรวมเรียบเรียงและสรุปเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (research tool) ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนแบบ
สัมภาษณ ผูวิจัยจะสรางเคร่ืองมือขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎ ี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยทีก่ําหนดไว แลวนําเครื่องมือนั้นไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ไดแก 

 
 

แหลงผลิตและแหลงทองเท่ียว 

รูปแบบสินคาที่ระลึก

รูปทรง / วัสดุ / สี / บรรจุภัณฑ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินคาท่ีระลึก 

ผูซื้อ 
เพศ 
วัย 

แนวทางการพัฒนา

รูปแบบสินคาที่ระลึก 
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1. รศ.ดร.นันทนา  แจงสุวรรณ  ผูอํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตร ี

2. นางวิยะดา ศรีรางกูร ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคกลาง เขต 7 จังหวัดลพบุรี 

3. นางมานิตา เขื่อนขันธ   ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 
4. นายนพดล มีคุณ  นักวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
5. ผศ. ถิรเดช พิมพทองงาม สาขาวิชาสถิติประยุกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
นําแบบสัมภาษณไปทดสอบ (try-out) กับประชาชนทีม่าเที่ยวจังหวดัลพบุรี ที่ไมใชเปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 50 คน ผลจากแบบสมัภาษณผูตอบสามารถตอบไดตรงตามวตัถุประสงค จากน้ัน
นํามาปรับใช เปนแบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูลตอไป 

แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1   ขอมูลทั่วไป 
  ตอนท่ี 2   พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 
  ตอนท่ี 3   ขอเสนอแนะ 
 
การรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนีจั้ดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ ตามแบบสัมภาษณท่ีกําหนด
ไว โดยผูวิจัยรวมกับนักศึกษาสาขาวิชาศลิปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา 2550 
ชั้นปที ่2 จํานวน 5 คน และช้ันปที่ 3 จํานวน 5 คน รวม 10 คน เปนนักศึกษาชาย 5 คน นักศึกษา
หญิง 5 คน ซึ่งนักศึกษาจํานวนดังกลาวมีประสบการณในการเรียนวิชาพ้ืนฐานการวิจัยและไดทําการ
อบรมวิธีการเก็บขอมูลเพื่อใหไดขอมูลทีมี่คุณภาพ   ดังรายการตอไปน้ี 

วันที่  29 - 30 กันยายน  2550  เก็บขอมูลที่รานจําหนายของที่ระลึกบริเวณศาลพระกาฬ 
และท่ีรานจําหนายของที่ระลึกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 

วันที่  6 - 7 ตุลาคม  2550  เก็บขอมูลท่ีรานจําหนายของที่ระลึกบริเวณศาลพระกาฬ และที่
รานจําหนายของที่ระลึกพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 

วันที่  13 - 14 ตุลาคม  2550  เก็บขอมูลที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองจังหวัดลพบุรี
และท่ีศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร 

วันที่  20 - 21 ตุลาคม  2550  เก็บขอมูลที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืองจังหวัดลพบุรี
และท่ีศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมืององคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบศร 
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วันท่ี  27 - 28 ตุลาคม  2550   เก็บขอมูลที่แหลงจําหนายสินคาพ้ืนเมืองริมถนนพหลโยธิน 
บานนายาว อําเภอเมือง 

วันท่ี  3 - 4 พฤศจิกายน 2550  เก็บขอมูลที่แหลงจําหนายสินคาพื้นเมืองริมถนนพหลโยธิน 
บานนายาว อําเภอเมือง 

วันท่ี 10 – 11 พฤศจิกายน 2550  เก็บขอมูลที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมือง 
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 

วันท่ี 17 – 18 พฤศจิกายน 2550  เก็บขอมูลที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑพ้ืนเมือง  
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ 
 

ขั้นตอนการเก็บขอมูล มีดังนี้ 
1. ขอเวลาในการสัมภาษณ พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  
2. สัมภาษณเฉพาะผูท่ีเลือกซ้ือสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงใน 3 ประเภท ไดแก 

ประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง 
3. สัมภาษณตรงประตูทางออกดานหนา ของสถานที่จําหนายสินคาที่ระลึกแตละแหง 
4. สัมภาษณเสร็จตรวจดูความถูกตองและความสมบูรณ (complete) ของแบบสัมภาษณ 

รวมทั้งสิ้น 817 ฉบับ 
การบรรณาธิกรณ (editing) แบบสัมภาษณ เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแลว ได

ดําเนินการบรรณาธิกรณแบบสัมภาษณ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสัมภาษณ 
2. ลงรหัส (coding) ในแบบสัมภาษณท่ีผานการบรรณาธิกรณมาเปนอยางดีแลว 
3. แบบสัมภาษณ ท่ีเปนปลายเปด ไดนํามาจัดกลุมคํา (regrouping) ทั้งหมด 
4. นํากลุมคํานั้นมากําหนดรหัส (coding) 

 5. ลงรหัสตามกลุมคําที่กําหนดนั้น 
 6. นําแบบสอบถามที่บรรณาธิกรณแลวไปดําเนินการประมวลผลตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือบรรณาธิกรณขอมูลแลว ไดประมวลผลขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
1. ปอนขอมูล (data entry) เขาเครื่องคอมพิวเตอร 

 2. ตรวจสอบความถูกตอง และสมบูรณ (complete) ของขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร 
 3. Design Dummy Tables 
 4. ประมวลผลขอมูลที่ถูกตอง เพ่ือหาคาทางสถิติตามที่ตองการตอไป 
 5. นําขอมูลและคาทางสถิติมาแปลผลขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย 
 6. นําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง 

สถิตทิี่ใชในการวิจัย  การศึกษาครั้งนี้มีสถิติท่ีนํามาใช ดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปของจํานวนความถี่และรอยละ 

 2. ขอมูล เพศ วัย และปจจัยดานสินคา ไดแก รูปทรง วัสดุ สี และบรรจุภัณฑ นํามาหา

ความสัมพันธ ใชสถิติ 2χ - test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
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ผลการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผล 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเท่ียวจังหวัดลพบุรี ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการศึกษาเปน 5 ตอน ดังน้ี 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 2. พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกของนักทองเที่ยว 
 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก จําแนกตามสถานภาพของนักทองเที่ยว 
 4. การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก จําแนกตามสถานภาพของนักทองเท่ียว 
 5. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึก 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเท่ียวจังหวัดลพบุรี    มี
จํานวน 817 คน จําแนกตามสถานภาพสวนตัวดานเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจุดประสงคของการซื้อ
สินคาที่ระลึก แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจุดประสงคของ 
              การซื้อสินคาที่ระลึก 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 301 36.8 
หญิง 516 63.2 
รวม 817 100.0 

อายุ   
15 – 25 ป 267 32.7 
26 – 35 ป 195 23.9 
36 – 45 ป 200 24.5 
46 – 55 ป 109 13.3 
56 – 70 ป 46 5.6 
รวม 817 100.0 
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ตารางที่  1 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

การศึกษา   

ประถมศกึษา 17 2.1 
มัธยมศึกษา 155 19.0 
อาชีวศึกษา 180 22.1 
ปริญญาตร ี 337 41.2 
สูงกวาปริญญาตร ี 64 7.8 
อื่นๆ 64 7.8 
รวม 817 100.0 

อาชีพ   
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 180 22.0 
นักเรียน/นักศึกษา 221 27.1 
ลูกจางเอกชน 190 23.2 
นักธุรกิจ 61 7.5 
เกษตรกร 53 6.5 
คาขาย 85 10.4 
อื่นๆ 27 3.3 
รวม 817 100.0 

จุดประสงคของการซื้อสินคาท่ีระลึก   
ซื้อเพ่ือตัวเอง 201 24.6 
ซื้อเพ่ือฝากผูอ่ืน 242 29.6 
ซื้อเพ่ือตัวเอง และฝากผูอื่น 374 45.8 
รวม 817 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.2 เพศชายมีรอยละ 
36.8 มีอายุระหวาง 15 – 25 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมามีอายุระหวาง 36 – 45 ป คิดเปน
รอยละ 24.5 ดานการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมามี
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา คิดเปนรอยละ 22.1 ดานอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 27.1 รองลงมาอาชีพลูกจางเอกชน คิดเปนรอยละ 23.2 และเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 22.0  
 สําหรับจุดประสงคของการซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญจะซ้ือเพ่ือตัวเองและซื้อฝากผูอื่นดวย ซ่ึงคิด
เปนรอยละ 45.8 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว 
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว ผูวิจัยไดศึกษาถึงการเลือกซ้ือ
สินคาที่ระลึกและเหตุผลในการเลือกซ้ือ ซ่ึงแบงสินคาออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทของกิน ประเภทของ
ใช และประเภทของตกแตง ไดผลการศกึษาดังน้ี 
 2.1 พฤติกรรมการเลือกซอสินคาท่ีระลึกประเภทของกิน 
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ที่ผูวิจัยทําการศึกษามีจํานวน 4 ชนิด 
ไดแก สมฟก ไขเค็มดินสอพอง วุนนํ้ามะพราว และทองมวน ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 2 – 5  
 
ตารางที่ 2  จํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามการเลือกซ้ือสมฟก 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 509 62.3 
ซื้อ  308 37.7 

หอสวยนาซือ้ (47) (15.3) 
มีขนาดพอเหมาะ (107) (34.7) 
ยี่หอมีชือ่เสยีง (136) (44.2) 
อื่นๆ (18) (5.8) 

รวม 817 100.0 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา มีนักทองเที่ยวรอยละ 37.7 ที่เลือกซ้ือสมฟก ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือสินคา
เพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง มากที่สุด (รอยละ 44.2) รองลงมาเปนเพราะมีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 34.7) 
และหอสวยนาซ้ือ (รอยละ 15.3) ตามลําดับ 
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ตารางที่  3  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือไขเค็มดินสอพอง 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 380 46.5 
ซื้อ 437 53.5 

กลองใสสวยนาซื้อ (90) (20.6) 
มีขนาดพอเหมาะ (166) (38.0) 
ยี่หอมีชือ่เสยีง (147) (33.6) 
อื่นๆ (34) (7.8) 

รวม 817 100.0 
  

 จากตารางที่ 3 พบวา มีนักทองเท่ียวรอยละ 53.5 ที่เลือกซ้ือ ไขเค็มดินสอพอง ซ่ึงในจํานวนน้ี
ซ้ือเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ มากที่สุด (รอยละ 38.0) รองลงมาเปนเพราะยี่หอมีชื่อเสียง (รอยละ 
33.6) และกลองใสสวยนาซ้ือ (รอยละ 20.6) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือวุนนํ้ามะพราว 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 522 63.9 
ซื้อ 295 36.1 

ภาชนะบรรจุสวยนาซื้อ (62) (21.0) 
มีขนาดพอเหมาะ (102) (34.6) 
ยี่หอมีชือ่เสยีง (71) (24.1) 
อื่นๆ (60) (20.3) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 4 พบวา มีนักทองเท่ียวรอยละ 36.1 ท่ีเลือกซ้ือ วุนนํ้ามะพราว ซ่ึงในจํานวนน้ีซ้ือ
เพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ มากที่สุด (รอยละ 34.6) รองลงมาเปนเพราะยี่หอมีชื่อเสียง (รอยละ 24.1) 
และภาชนะบรรจุสวยนาซ้ือ (รอยละ 21.0) ตามลําดับ 
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ตารางที่  5  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือทองมวน 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 473 57.9 
ซื้อ 344 42.1 

กลองใสสวยนาซื้อ (175) (50.9) 
มีขนาดพอเหมาะ (119) (34.6) 
ยี่หอมีชือ่เสยีง (21) (6.1) 
อื่นๆ (29) (8.4) 

รวม 817 100.0 
 
 

 จากตารางที่ 5 พบวา มีนักทองเท่ียวรอยละ 42.1 ที่เลือกซ้ือ ทองมวน ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือ
เพราะเห็นวากลองใสสวยนาซ้ือ มากที่สุด (รอยละ 50.9) รองลงมาเปนมีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 34.6) และ
ย่ีหอมีชื่อเสียง (รอยละ 6.1) ตามลําดับ 
 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของกิน พบวาสินคาที่
นักทองเที่ยวเลือกซ้ือมากท่ีสุด คือ  ไขเค็มดินสอพอง  (รอยละ 53.5)     รองลงมาเปนทองมวน    (รอยละ 
42.1)  สมฟก (รอยละ 37.7)  และวุนนํ้ามะพราว  (รอยละ 36.1)  ตามลําดับ 
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 2.2 พฤติกรรมการเลือกซอสินคาท่ีระลึกประเภทของใช 
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของใช ทําการศึกษามีจํานวน      4 ชนิด ไดแก 
ผาพ้ืนเมือง ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง ดินสอพอง และเครื่องจักสาน ผลการศึกษา ดังตารางที่ 6 – 9  
 
ตารางที่  6  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือผาพ้ืนเมือง 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 681 83.4 
ซื้อ 136 16.6 

สีและลวดลายสวยงาม (72) (52.9) 
ดายที่ใชทอมีคณุภาพด ี (20) (14.7) 
ฝมอืทอประณตี (43) (31.7) 
อื่นๆ (1) (0.7) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา มีนักทองเท่ียวเพียงรอยละ 16.6 ท่ีเลือกซ้ือ  ผาพ้ืนเมือง ซ่ึงในจํานวนน้ี
ซ้ือสินคาเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม มากที่สุด (รอยละ 52.9) รองลงมาเปนเพราะฝมือทอประณีต 
(รอยละ 31.7) และดายที่ใชทอมีคุณภาพดี (รอยละ 14.7) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  7  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือผลิตภณัฑจากผาพ้ืนเมือง 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 565 69.2 
ซื้อ 252 30.8 

รูปทรงสวยงาม (65) (25.8) 
สีและลวดลายสวยงาม (89) (35.3) 
ฝมอืการตดัเย็บประณตี (95) (37.7)  
อื่นๆ (3) (1.2) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 7 พบวา มีนักทองเที่ยวรอยละ 30.8 ที่เลือกซ้ือสินคาที่ระลึก ผลิตภัณฑจากผา
พ้ืนเมือง ซ่ึงในจํานวนน้ีซ้ือสินคาเพราะเห็นวาฝมือการตัดเย็บประณีต มากที่สุด (รอยละ 37.7) รองลงมา
เปนเพราะสีและลวดลายสวยงาม (รอยละ 35.3) และรูปทรงสวยงาม (รอยละ 25.8) ตามลําดับ 
ตารางที่  8  จาํนวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือดินสอพอง 
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การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 581 71.1 
ซื้อ 236 28.9 

รูปทรงแปลกสวยงามด ี (42) (17.8) 
เปนวัสดุจากธรรมชาต ิ (139) (58.9) 
หอหรือกลองสวยงาม (47) (19.9)  
อื่นๆ (8) (3.4) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 8 พบวา มีนักทองเที่ยวรอยละ 28.9 ที่เลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก ดินสอพอง ซ่ึงใน
จํานวนน้ีซ้ือสินคาเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ มากที่สุด (รอยละ 58.9) รองลงมาเปนเพราะหอหรือ
กลองสวยงาม (รอยละ 19.9) และรูปทรงแปลกสวยงามดี (รอยละ 17.8) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 9 จํานวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือเครื่องจักสาน 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 616 75.4 
ซื้อ 201 24.6 

รูปทรงสวยงาม (85) (42.3) 
ขนาดพอเหมาะ (45) (22.4) 
ฝมอืประณตี (71) (35.3) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 9 พบวา มีนักทองเท่ียวรอยละ 24.6 ท่ีเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก เคร่ืองจักสาน ซ่ึงใน
จํานวนน้ีซ้ือสินคาเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม มากที่สุด (รอยละ 42.3) รองลงมาเปนเพราะฝมือประณีต 
(รอยละ 35.3) และขนาดพอเหมาะ (รอยละ 22.4) ตามลําดับ 
 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของใช พบวาสินคาที่
นักทองเที่ยวเลือกซ้ือมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง (รอยละ 30.8) รองลงมาเปนดินสอพอง (รอยละ 
28.9) เครื่องจักสาน (รอยละ 24.6) และผาพ้ืนเมือง (รอยละ 16.6) ตามลําดับ 
 
 

 2.3 พฤติกรรมการเลือกซอสินคาท่ีระลึกประเภทของตกแตง 
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 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ที่ผูวิจัยทําการศึกษามีจํานวน 4 
ชนิด ไดแก ผลิตภัณฑจากทองเหลือง รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และเครื่องปนดินเผา ไดผลการศึกษา
แสดงดังตารางที่ 10 – 13 
 
ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากทองเหลือง 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 679 83.1 
ซื้อ 138 16.9 

รูปทรงสวยงาม (51) (37.0) 
ขนาดพอเหมาะ (15) (10.9) 
ฝมอืประณตี (66) (47.8) 
อื่นๆ (6) (4.3) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 10 พบวา มีนักทองเที่ยวเพียงรอยละ 16.9 ที่เลือกซ้ือสินคาที่ระลึก ผลิตภัณฑ
จากทองเหลือง ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือสินคาเพราะเห็นวาฝมือประณีต มากที่สุด (รอยละ 47.8) รองลงมาเปน
เพราะรูปทรงสวยงาม (รอยละ 37.0) และขนาดพอเหมาะ (รอยละ 10.9) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามการเลือกซ้ือรูปปนจําลอง 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 603 73.8 
ซื้อ 214 26.2 

รูปทรงสวยงาม (71) (33.2) 
สีสวยงาม (87) (40.7) 
ชอบวัสดุที่ใชทํา (56) (26.2) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 11 พบวา มีนักทองเที่ยวเพียงรอยละ 26.2 ที่เลือกซ้ือสินคาที่ระลึก รูปปนจําลอง 
ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือสินคาเพราะเห็นวาสีสวยงาม มากที่สุด (รอยละ 40.7) รองลงมาเปนเพราะรูปทรงสวยงาม 
(รอยละ 33.2) และชอบวัสดุที่ใชทํา (รอยละ 26.2) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 จํานวนและรอยละของนักทองเที่ยว จําแนกตามการเลือกซ้ือดอกไมประดิษฐ 
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การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 619 75.8 
ซื้อ 198 24.2 

รูปทรงสวยงาม (63) (31.8) 
สีสวยงาม (87) (43.9) 
ชอบวัสดุที่ใชทํา (47) (23.7) 
อื่นๆ (1) (0.5) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 12 พบวา มีนักทองเที่ยวรอยละ 24.2 ที่เลือกซ้ือสินคาที่ระลึก ดอกไมประดิษฐ 
ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือสินคาเพราะเห็นวาสีสวยงาม มากที่สุด (รอยละ 43.9) รองลงมาเปนเพราะรูปทรงสวยงาม 
(รอยละ 31.8) และชอบวัสดุที่ใชทํา (รอยละ 23.7) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของนักทองเท่ียว จําแนกตามการเลือกซื้อเคร่ืองปนดินเผา 
 

การเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก / เหตุผล จํานวน รอยละ 

ไมซื้อ 705 86.3 
ซื้อ 112 13.7 

รูปทรงสวยงาม (54) (48.2) 
สีสวยงาม (31) (27.7) 
ชอบวัสดุที่ใชทํา (26) (23.2) 
อื่นๆ (1) (0.9) 

รวม 817 100.0 
 

 จากตารางที่ 13 พบวา มีนักทองเที่ยวเพียงรอยละ 13.7 ที่ เลือกซ้ือสินคาที่ ระลึก 
เคร่ืองปนดินเผา ซ่ึงในจํานวนนี้ซ้ือสินคาเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม มากที่สุด (รอยละ 48.2) รองลงมา
เปนเพราะสีสวยงาม (รอยละ 27.7) และชอบวัสดุที่ใชทํา (รอยละ 23.2) ตามลําดับ 
 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึกประเภทของตกแตง พบวาสินคาที่
นักทองเที่ยวเลือกซ้ือมากที่สุด คือ รูปปนจําลอง (รอยละ 26.2) รองลงมาเปนดอกไมประดิษฐ (รอยละ 
24.2) ผลิตภัณฑจากทองเหลือง (รอยละ 16.9) และเคร่ืองปนดินเผา (รอยละ 13.7) ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก จําแนกตามสถานภาพ 
  ของนักทองเที่ยว 

   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามสถานภาพของนักทองเท่ียว 
ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษา 2 ดาน คือ สถานภาพดานเพศและอายุ เปรียบเทียบสัดสวนพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

สินคาจําแนกตามเพศและอายุ โดยใชสถิติไค-สแควร (
2χ - test) ไดผลการศึกษา ดังน้ี 

  3.1 พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาท่ีระลึกประเภทของกิน จําแนกตามเพศและอายุของ
นักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ สมฟก 
ไขเค็มดินสอพอง วุนนํ้ามะพราว และทองมวน เปรียบเทียบโดยจําแนกตามสถานภาพดานเพศและอายุของ
นักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 14 - 17 
 
ตารางที่ 14 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสมฟก จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 91 30.2 210 69.8 301 100.0 11.312* 
หญิง 217 42.1 299 57.9 516 100.0 (0.001) 
รวม 308 37.7 509 62.3 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 51 19.1 216 80.9 267 100.0 60.740* 
26 – 35 ป 99 50.8 96 49.2 195 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 90 45.0 110 55.0 200 100.0  
46 – 55 ป 49 45.0 60 55.0 109 100.0  
56 – 70 ป 19 41.3 27 58.7 46 100.0  
รวม 308 37.7 509 62.3 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 
 จากตารางที่ 14 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อสมฟก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจาก
สัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเที่ยวหญิงจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวชาย (รอยละ 42.1 และ 30.2 
ตามลําดับ)  
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 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อสมฟก แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเที่ยวกลุมอายุ 
26 - 35 ป จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 50.8) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 
45 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป ซ่ึงมีสัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 45.0 และ 41.3 
ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุระหวาง 15 – 25 ป    ซ้ือสินคานอยที่สุด (เพียงรอยละ 19.1) 
 
ตารางที่ 15 พฤติกรรมการเลือกซ้ือไขเค็มดินสอพอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 156 51.8 145 48.2 301 100.0 0.529 
หญิง 281 54.5 235 45.5 516 100.0 (0.467) 
รวม 437 53.5 380 46.5 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 90 33.7 177 66.3 267 100.0 67.872* 
26 – 35 ป 133 68.2 62 31.8 195 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 127 63.5 73 36.5 200 100.0  
46 – 55 ป 63 57.8 46 42.2 109 100.0  
56 – 70 ป 24 52.2 22 47.8 46 100.0  
รวม 437 53.5 380 46.5 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 15 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อไขเค็มดินสอพองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวหญิงจะซื้อสินคามากกวานักทองเที่ยวชาย แตมีสดัสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 54.5 
และ 51.8 ตามลําดับ)   
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อไขเค็มดินสอพอง 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 - 35 ป จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 68.2) รองลงมาเปน
นักทองเที่ยว กลุมอายุ 36 – 45 ป (รอยละ 63.5)  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป ซ้ือสินคานอย
ที่สุด (รอยละ 33.7)  
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ตารางที่ 16 พฤติกรรมการเลือกซ้ือวุนนํ้ามะพราว จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 118 39.2 183 60.8 301 100.0 1.976 
หญิง 177 34.3 339 65.7 516 100.0 (0.160) 
รวม 295 36.1 522 63.9 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 124 46.4 143 53.6 267 100.0 31.392* 
26 – 35 ป 72 36.9 123 63.1 195 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 63 31.5 137 68.5 200 100.0  
46 – 55 ป 32 29.4 77 70.6 109 100.0  
56 – 70 ป 4 8.7 42 91.3 46 100.0  
รวม 295 36.1 522 63.9 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 16 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อวุนนํ้ามะพราวไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา 
นักทองเที่ยวชายจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิงแตมีสัดสวนการซื้อท่ีใกลเคียงกัน (รอยละ 39.2 และ 
34.3 ตามลําดับ)   
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อวุนนํ้ามะพราว 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 - 25 ป จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 46.4) รองลงมาเปน
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป (รอยละ 36.9)  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 – 70 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด 
(เพียงรอยละ 8.7)  
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ตารางที่ 17 พฤติกรรมการเลือกซ้ือทองมวน จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 133 44.2 168 55.8 301 100.0 0.846 
หญิง 211 40.9 305 59.1 516 100.0 (0.358) 
รวม 344 42.1 473 57.9 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 115 43.1 152 56.9 267 100.0 7.986 
26 – 35 ป 83 42.6 112 57.4 195 100.0 (0.092) 
36 – 45 ป 95 47.5 105 52.5 200 100.0  
46 – 55 ป 35 32.1 74 67.9 109 100.0  
56 – 70 ป 16 34.8 30 65.2 46 100.0  
รวม 344 42.1 473 57.9 817 100.0  

 

 จากตารางที่ 17 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อทองมวนไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเท่ียว
ชายจะซื้อสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิงแตมีสัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 44.2 และ 40.9 
ตามลําดับ)   
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อทองมวน     ไม 
แตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเท่ียวกลุมอายุ 36 - 45 ป จะซ้ือสินคา
มากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 47.5) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป (รอยละ 43.1)  
สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 32.1) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุมี
สัดสวนการซื้อไมแตกตางกันมากนัก 
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 3.2 พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาท่ีระลึกประเภทของใช จําแนกตามเพศและอายุของ
นักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของใช ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ ผา
พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง ดินสอพอง และเคร่ืองจักสาน เปรียบเทียบโดยจําแนกตามสถานภาพ
ดานเพศและอายุของนักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 18 - 21 
 
ตารางที่ 18 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผาพ้ืนเมือง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 30 10.0 271 90.0 301 100.0 15.324* 
หญิง 106 20.5 410 79.5 516 100.0 (0.000) 
รวม 136 16.6 681 83.4 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 46 17.2 221 82.8 267 100.0 5.014 
26 – 35 ป 24 12.3 171 87.7 195 100.0 (0.286) 
36 – 45 ป 34 17.0 166 83.0 200 100.0  
46 – 55 ป 24 22.0 85 78.0 109 100.0  
56 – 70 ป 8 17.4 38 82.6 46 100.0  
รวม 136 16.6 681 83.4 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 18 เมื่อจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศ พบวานักทองเที่ยวชายกับนักทองเทีย่วหญงิมี
พฤติกรรมการซื้อผาพ้ืนเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวน
การเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวหญิงจะซื้อผาพ้ืนเมือง มากกวานักทองเที่ยวชาย (รอยละ 20.5 และ 10.0 
ตามลําดับ)   
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อผาพ้ืนเมือง     ไม
แตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 - 55 ป จะซ้ือสินคา
มากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 22.0) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 – 70 ป (รอยละ 17.4)  
สวนนักทองเที่ยว กลุมอายุ 26 – 35 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 12.3) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุมี
สัดสวนการซื้อไมแตกตางกันมากนัก 
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ตารางที่ 19 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง จําแนกตามเพศ และอายุของนักทองเทีย่ว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 85 28.2 216 71.8 301 100.0 1.517 
หญิง 167 32.4 349 67.6 516 100.0 (0.218) 
รวม 252 30.8 565 69.2 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 58 21.7 209 78.3 267 100.0 26.916* 
26 – 35 ป 61 31.3 134 68.7 195 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 88 44.0 112 56.0 200 100.0  
46 – 55 ป 32 29.4 77 70.6 109 100.0  
56 – 70 ป 13 28.3 33 71.7 46 100.0  
รวม 252 30.8 565 69.2 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 

 
 จากตารางที่ 19 เมื่อจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยวหญิง
มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองไมแตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวน      การเลือกซ้ือ
พบวานักทองเที่ยวหญิงจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวชาย แตมีสัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 
32.4 และ 28.2 ตามลําดับ)   
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากผา
พ้ืนเมือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 - 45 ป จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 44.0) รองลงมาเปน
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป (รอยละ 31.3)  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ  15 – 25 ป ซ้ือสินคานอย
ที่สุด (รอยละ 21.7)  
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ตารางที่ 20 พฤติกรรมการเลือกซ้ือดินสอพอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเท่ียว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 92 30.6 209 69.4 301 100.0 0.654 
หญิง 144 27.9 372 72.1 516 100.0 (0.419) 
รวม 236 28.9 581 71.1 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 68 25.5 199 74.5 267 100.0 3.094 
26 – 35 ป 62 31.8 133 68.2 195 100.0 (0.542) 
36 – 45 ป 63 31.5 137 68.5 200 100.0  
46 – 55 ป 30 27.5 79 72.5 109 100.0  
56 – 70 ป 13 28.3 33 71.7 46 100.0  
รวม 236 28.9 581 71.1 817 100.0  

 

 จากตารางที่ 20 เมื่อจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเท่ียว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อดินสอพองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเท่ียว
ชายจะซื้อสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิง แตมีสัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน (รอยละ 30.6 และ 27.9 
ตามลําดับ)   
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือดอนสอพอง     ไม
แตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 - 35 ป จะซ้ือสินคา
มากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 31.8) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป (รอยละ 31.5)  
สวนนักทองเที่ยว กลุมอายุ 15 – 25 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 25.5) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุมี
สัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 21 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองจักสาน จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 61 20.3 240 79.7 301 100.0 4.831* 
หญิง 140 27.1 376 72.9 516 100.0 (0.028) 
รวม 201 24.6 616 75.4 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 42 15.7 225 84.3 267 100.0 35.506* 
26 – 35 ป 38 19.5 157 80.5 195 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 72 36.0 128 64.0 200 100.0  
46 – 55 ป 30 27.5 79 72.5 109 100.0  
56 – 70 ป 19 41.3 27 58.7 46 100.0  
รวม 201 24.6 616 75.4 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 21 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองจักสาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวหญิงจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวชาย (รอยละ 27.1 และ 
20.3 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องจักสาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 - 70 ป จะซ้ือเคร่ืองจักสาน มากกวากลุมอื่น (รอยละ 41.3) รองลงมาเปน
นักทองเท่ียวกลุมอายุ 36 – 45 ป (รอยละ 36.0)  นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด 
(รอยละ 15.7)  
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 3.3 พฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาท่ีระลึกประเภทของตกแตง จําแนกตามเพศและอายุของ
นักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ 
ผลิตภัณฑจากทองเหลือง รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และเคร่ืองปนดินเผา เปรียบเทียบโดยจําแนกตาม
สถานภาพดานเพศและอายุของนักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 22 - 25 
 
ตารางที่ 22 พฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากทองเหลือง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 71 23.6 230 76.4 301 100.0 15.226* 
หญิง 67 13.0 449 87.0 516 100.0 (0.000) 
รวม 138 16.9 679 83.1 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 45 16.9 222 83.1 267 100.0 4.219 
26 – 35 ป 41 21.0 154 79.0 195 100.0 (0.377) 
36 – 45 ป 31 15.5 169 84.5 200 100.0  
46 – 55 ป 16 14.7 93 85.3 109 100.0  
56 – 70 ป 5 10.9 41 89.1 46 100.0  
รวม 138 16.9 679 83.1 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 22 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจากทองเหลือง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึง
เม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวชายจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิง (รอย
ละ 23.6 และ 13.0 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑจาก
ทองเหลืองไมแตกตางกัน  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 -35 ป 
จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 21.0) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป (รอยละ 
16.9)  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 – 70 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 10.9) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุ
มีสัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 23 พฤติกรรมการเลือกซ้ือรูปปนจําลอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 114 37.9 187 62.1 301 100.0 33.633* 
หญิง 100 19.4 416 80.6 516 100.0 (0.000) 
รวม 214 26.2 603 73.8 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 64 24.0 203 76.0 267 100.0 13.281* 
26 – 35 ป 52 26.7 143 73.3 195 100.0 (0.010) 
36 – 45 ป 64 32.0 136 68.0 200 100.0  
46 – 55 ป 17 15.6 92 84.4 109 100.0  
56 – 70 ป 17 37.0 29 63.0 46 100.0  
รวม 214 26.2 603 73.8 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 23 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อรูปปนจําลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวชายจะซื้อสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิง (รอยละ 37.9 และ 
19.4 ตามลําดับ)  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อปนจําลอง แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเที่ยวกลุม
อายุ 56 - 70 ป จะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 37.0) รองลงมาเปนนักทองเท่ียวกลุมอายุ 
36 – 45 ป (รอยละ 32.0) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป ซ้ือสินคานอยท่ีสุด (รอยละ 15.6)  
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ตารางที่ 24 พฤติกรรมการเลือกซ้ือดอกไมประดิษฐ จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเท่ียว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 32 10.6 269 89.4 301 100.0 48.034* 
หญิง 166 32.2 350 67.8 516 100.0 (0.000) 
รวม 198 24.2 619 75.8 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 65 24.3 202 75.7 267 100.0 2.814 
26 – 35 ป 46 23.6 149 76.4 195 100.0 (0.589) 
36 – 45 ป 52 26.0 148 74.0 200 100.0  
46 – 55 ป 21 19.3 88 80.7 109 100.0  
56 – 70 ป 14 30.4 32 69.6 46 100.0  
รวม 198 24.2 619 75.8 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 24 เมื่อจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเท่ียว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อดอกไมประดิษฐ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวานักทองเที่ยวหญิงจะซ้ือสินคามากกวานักทองเที่ยวชาย (รอยละ 32.2 และ 
10.6 ตามลําดับ)  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวท่ีมีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อดอกไมประดิษฐไม
แตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 - 70 ป จะซ้ือสิน
มากกวากลุมอื่น (รอยละ 30.4) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 - 45 ป (รอยละ 26.0) สวน
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 19.3) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุมีสัดสวน
การซื้อที่ใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 25 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองปนดินเผา จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

การเลือกซื้อสินคา 
ชื้อ ไมซื้อ 

รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ        

ชาย 60 19.9 241 80.1 301 100.0 15.611* 
หญิง 52 10.1 464 89.9 516 100.0 (0.000) 
รวม 112 13.7 705 86.3 817 100.0  

อาย ุ        
15 – 25 ป 35 13.1 232 86.9 267 100.0 4.970 
26 – 35 ป 21 10.8 174 89.2 195 100.0 (0.290) 
36 – 45 ป 32 16.0 168 84.0 200 100.0  
46 – 55 ป 14 12.8 95 87.2 109 100.0  
56 – 70 ป 10 21.7 36 78.3 46 100.0  
รวม 112 13.7 705 86.3 817 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 25 เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวตามเพศพบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยว
หญิงมีพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองปนดินเผา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวชายจะซื้อสินคามากกวานักทองเที่ยวหญิง (รอยละ 19.9 และ 
10.1 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเท่ียวที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองปนดินเผาไม
แตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนการเลือกซ้ือพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 - 70 ป จะซ้ือสินคา
มากกวานักทองเท่ียวกลุมอื่น (รอยละ 21.7) รองลงมาเปนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 - 45 ป (รอยละ 16.0) 
สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป ซ้ือสินคานอยที่สุด (รอยละ 10.8) ซ่ึงจะเห็นวาในแตละกลุมอายุมี
สัดสวนการซื้อที่ใกลเคียงกัน 
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ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก จําแนกตามสถานภาพ 
  ของนักทองเที่ยว 

   การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลึก ไดผลการศึกษาแตละประเภท ดังน้ี 
   4.1 การเปรยีบเทียบเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกประเภทของกิน จําแนกตาม
สถานภาพของนักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ สมฟก 
ไขเค็มดินสอพอง วุนนํ้ามะพราว และทองมวน เปรียบเทียบโดยจําแนกตามสถานภาพดานเพศและอายุของ
นักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 26 - 29 
 
ตารางที่ 26 เหตุผลในการเลือกซ้ือสมฟก จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

หอสวยนาซือ้ มีขนาดพอเหมาะ ยี่หอมีชือ่เสยีง อื่นๆ 
รวม 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 15 16.5 24 26.4 43 47.3 9 9.9 91 100.0 6.628 
หญิง 32 14.7 83 38.2 93 42.9 9 4.1 217 100.0 (0.085) 
รวม 47 15.3 107 34.7 136 44.2 18 5.8 308 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 11 21.6 12 23.5 27 52.9 1 2.0 51 100.0 31.473* 
26 – 35 ป 17 17.2 29 29.3 48 48.5 5 5.1 99 100.0 (0.002) 
36 – 45 ป 7 7.8 35 38.9 44 48.9 4 4.4 90 100.0  
46 – 55 ป 8 16.3 20 40.8 13 26.5 8 16.3 49 100.0  
56 – 70 ป 4 21.1 11 57.9 4 21.1 0 0.0 19 100.0  
รวม 47 15.3 107 34.7 136 44.2 18 5.8 308 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 26 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือสมฟก
ไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวท้ังชายและหญิงสวน
ใหญซ้ือสมฟกเพราะเห็นวาย่ีหอมีชื่อเสียง (รอยละ 47.3 และ 42.9 ตามลําดับ)  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือสมฟกแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซ้ือ สมฟกเพราะ
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เห็นวายี่หอมีชื่อเสียง (รอยละ 52.9 48.5 และ 48.9 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป และ
กลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือสมฟกเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 40.8 และ 57.9 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่ 27 เหตุผลในการเลือกซ้ือไขเค็มดินสอพอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

กลองใสสวย มีขนาดพอเหมาะ ยี่หอมีชือ่เสยีง อื่นๆ 
รวม 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 43 27.6 56 35.9 40 25.6 17 10.9 156 100.0 13.643* 
หญิง 47 16.7 110 39.1 107 38.1 17 6.0 281 100.0 (0.003) 
รวม 90 20.6 166 38.0 147 33.6 34 7.8 437 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 19 21.1 20 22.2 32 35.6 19 21.1 90 100.0 52.631* 
26 – 35 ป 27 20.3 57 42.9 48 36.1 1 0.8 133 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 18 14.2 60 47.2 41 32.3 8 6.3 127 100.0  
46 – 55 ป 23 36.5 19 30.2 17 27.0 4 6.3 63 100.0  
56 – 70 ป 3 12.5 10 41.7 9 37.5 2 8.3 24 100.0  
รวม 90 20.6 166 38.0 147 33.6 34 7.8 437 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 27 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือไขเค็ม
ดินสอพองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการ
ซ้ือพบวา นักทองเที่ยวทั้งชายและหญิงสวนใหญซ้ือไขเค็มดินสอพองเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ (รอย
ละ 35.9 และ 39.1 ตามลําดับ) โดยนักทองเที่ยวหญิงใหความสําคัญกับขนาดที่พอเหมาะมากกวา
นักทองเที่ยวชาย  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือไขเค็มดินสอ
พองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือ
พบวานักทองเท่ียวกลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซ้ือไขเค็มดินสอพองเพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง (รอยละ 
35.6) นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ       56 – 70 ป สวนใหญซ้ือ
เพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 42.9 47.2 และ 41.7 ตามลําดับ)  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 45 – 55 
ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวากลองใสสวยนาซ้ือ (รอยละ 36.5) 
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ตารางที่ 28 เหตุผลในการเลือกซ้ือวุนนํ้ามะพราว จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

ภาชนะบรรจุ
สวยนาซือ้ 

มีขนาดพอเหมาะ ยี่หอมีชือ่เสยีง อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 30 25.4 31 26.3 21 17.8 36 30.5 118 100.0 18.954* 
หญิง 32 18.1 71 40.1 50 28.2 24 13.6 177 100.0 (0.000) 
รวม 62 21.0 102 34.6 71 24.1 60 20.3 295 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 29 23.4 32 25.8 17 13.7 46 37.1 124 100.0 70.800* 
26 – 35 ป 12 16.7 21 29.2 33 45.8 6 8.3 72 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 10 15.9 34 54.0 16 25.4 3 4.8 63 100.0  
46 – 55 ป 11 34.4 13 40.6 3 9.4 5 15.6 32 100.0  
56 – 70 ป 0 0.0 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4 100.0  
รวม 62 21.0 102 34.6 71 24.1 60 20.3 295 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 28 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือวุนนํ้า
มะพราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อ
พบวา นักทองเที่ยวชายสวนใหญซ้ือวุนนํ้ามะพราว โดยใหความสําคัญกับเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กําหนด (รอยละ 30.5) สวนนักทองเที่ยวหญิงสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 40.1) 
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ 
วุนนํ้ามะพราวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลใน
การซื้อพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซ้ือวุนนํ้ามะพราว โดยใหความสําคัญกับเหตุผล
อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนด (รอยละ 37.1) นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาย่ีหอ
มีชื่อเสียง (รอยละ 45.8) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 45 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 
ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ (รอยละ 54.0 40.6 และ 50.0 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 29 เหตุผลในการเลือกซ้ือทองมวน จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

กลองใสสวย มีขนาดพอเหมาะ ยี่หอมีชือ่เสยีง อื่นๆ 
รวม 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 60 45.1 48 36.1 5 3.8 20 15.0 133 100.0 14.737* 
หญิง 115 54.5 71 33.6 16 7.6 9 4.3 211 100.0 (0.002) 
รวม 175 50.9 119 34.6 21 6.1 29 8.4 344 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 48 41.7 33 28.7 6 5.2 28 24.3 115 100.0 60.023* 
26 – 35 ป 49 59.0 29 34.9 4 4.8 1 1.2 83 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 54 56.8 35 36.8 6 6.3 0 0.0 95 100.0  
46 – 55 ป 17 48.6 15 42.9 3 8.6 0 0.0 35 100.0  
56 – 70 ป 7 43.8 7 43.8 2 12.5 0 0.0 16 100.0  
รวม 175 50.9 119 34.6 21 6.1 29 8.4 344 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 29 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเท่ียวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ทองมวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อ
พบวา นักทองเท่ียวทั้งชายและหญิงสวนใหญซ้ือทองมวนเพราะเห็นวากลองใสสวยนาซ้ือ   (รอยละ 45.1 
และ 54.5 ตามลําดับ) โดยนักทองเที่ยวหญิงใหความสําคัญมากกวานักทองเที่ยวชาย  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือทองมวน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา 
นักทองเที่ยวทุกกลุมอายุสวนใหญซ้ือทองมวนเพราะเห็นวากลองใสสวยนาซ้ือ โดยนักทองเท่ียวกลุมอายุ 
26 – 35 ป ใหความสําคัญมากกวานักทองเท่ียวกลุมอายุอื่น (รอยละ 59.0) 
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 4.2 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกประเภทของใช จําแนกตาม
สถานภาพของนักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของใช ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ ผา
พ้ืนเมือง ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง ดินสอพอง และเคร่ืองจักสาน เปรียบเทียบโดยจําแนกตามสถานภาพ
ดานเพศและอายุของนักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 30 - 33 
 
ตารางที่ 30 เหตุผลในการเลือกซ้ือผาพ้ืนเมือง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

สีและลวดลาย
สวยงาม 

ดายที่ใชทอมี
คุณภาพด ี

ฝมอืทอประณตี อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 20 66.7 6 20.0 3 10.0 1 3.3 30 100.0 11.326* 
หญิง 52 49.1 14 13.2 40 37.7 0 0.0 106 100.0 (0.010) 
รวม 72 52.9 20 14.7 43 31.6 1 0.7 136 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 32 69.6 6 13.0 8 17.4 0 0.0 46 100.0 23.713* 
26 – 35 ป 12 50.0 3 12.5 9 37.5 0 0.0 24 100.0 (0.022) 
36 – 45 ป 19 55.9 6 17.6 9 26.5 0 0.0 34 100.0  
46 – 55 ป 5 20.8 3 12.5 15 62.5 1 4.2 24 100.0  
56 – 70 ป 4 50.0 2 25.0 2 25.0 0 0.0 8 100.0  
รวม 72 52.9 20 14.7 43 31.6 1 0.7 136 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 30 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผา
พ้ืนเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อ
พบวา นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซ้ือผาพ้ืนเมืองเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม (รอยละ 66.7 
และ 49.1 ตามลําดับ) โดยนักทองเที่ยวชายใหความสําคัญกับสีและลวดลายมากกวานักทองเที่ยวหญิง  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผาพ้ืนเมือง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา 
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ  56 – 70 ป สวน
ใหญซ้ือผาพ้ืนเมืองเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม (รอยละ 69.6 50.0 55.9 และ 50.0 ตามลําดับ) สวน
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป ซ้ือเพราะเห็นวาฝมือทอประณีต (รอยละ 62.5) 
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ตารางที่ 31 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม สีและลวดลาย
สวยงาม 

ฝมอืการตดัเย็บ
ประณตี 

อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 12 14.1 27 31.8 45 52.9 1 1.2 85 100.0 15.143* 
หญิง 53 31.7 62 37.1 50 29.9 2 1.2 167 100.0 (0.002) 
รวม 65 25.8 89 35.3 95 37.7 3 1.2 252 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 15 25.9 27 46.6 16 27.6 0 0.0 58 100.0 24.353* 
26 – 35 ป 9 14.8 20 32.8 30 49.2 2 3.3 61 100.0 (0.018) 
36 – 45 ป 21 23.9 30 34.1 37 42.0 0 0.0 88 100.0  
46 – 55 ป 13 40.6 10 31.3 8 25.0 1 3.1 32 100.0  
56 – 70 ป 7 53.8 2 15.4 4 30.8 0 0.0 13 100.0  
รวม 65 25.8 89 35.3 95 37.7 3 1.2 252 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 31 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของ
เหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวชายสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง เพราะเห็นวาฝมือการตัด
เย็บประณีต (รอยละ 52.9) สวนนักทองเท่ียวหญิงสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม (รอยละ 
37.1) 
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
ผาพ้ืนเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการ
ซ้ือพบวา นักทองเท่ียวกลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองเพราะเห็นวาสีและ
ลวดลายสวยงาม (รอยละ 46.6) นักทองเท่ียวกลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซ้ือ
เพราะเห็นวาฝมือการตัดเย็บประณีต (รอยละ 49.2 และ 42.0 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 
55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือเพราะ  เห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 40.6 และ 53.8 
ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 32 เหตุผลในการเลือกซ้ือดินสอพอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงแปลก
สวยงามด ี

เปนวัสดุจาก
ธรรมชาต ิ

หอหรอืกลอง
สวยงาม 

อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 18 19.6 59 64.1 15 16.3 0 0.0 92 100.0 7.064 
หญิง 24 16.7 80 55.6 32 22.2 8 5.6 144 100.0 (0.070) 
รวม 42 17.8 139 58.9 47 19.9 8 3.4 236 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 19 27.9 46 67.6 3 4.4 0 0.0 68 100.0 33.955* 
26 – 35 ป 10 16.1 36 58.1 14 22.6 2 3.2 62 100.0 (0.001) 
36 – 45 ป 10 15.9 32 50.8 19 30.2 2 3.2 63 100.0  
46 – 55 ป 0 0.0 19 63.3 9 30.0 2 6.7 30 100.0  
56 – 70 ป 3 23.1 6 46.2 2 15.4 2 15.4 13 100.0  
รวม 42 17.8 139 58.9 47 19.9 8 3.4 236 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 32 พบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือดินสอ
พองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา นักทองเที่ยวทั้งชายและหญิง
สวนใหญซ้ือดินสอพองเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ (รอยละ 64.1 และ 55.6 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือดินสอพอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา
นักทองเที่ยวทุกกลุมอายุ สวนใหญซ้ือดินสอพองเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยนักทองเที่ยวกลุม
อายุ 15 – 25 ป ใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติมากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น (รอยละ 67.6) 
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ตารางที่ 33 เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องจักสาน จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม ขนาดพอเหมาะ ฝมอืประณตี อื่นๆ 
รวม 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 26 42.6 13 21.3 22 36.1 0 0.0 61 100.0 0.061 
หญิง 59 42.1 32 22.9 49 35.0 0 0.0 140 100.0 (0.970) 
รวม 85 42.3 45 22.4 71 35.3 0 0.0 201 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 22 52.4 1 2.4 19 45.2 0 0.0 42 100.0 28.750* 
26 – 35 ป 14 36.8 5 13.2 19 50.0 0 0.0 38 100.0 (0.000) 
36 – 45 ป 23 31.9 28 38.9 21 29.2 0 0.0 72 100.0  
46 – 55 ป 17 56.7 7 23.3 6 20.0 0 0.0 30 100.0  
56 – 70 ป 9 47.4 4 21.1 6 31.6 0 0.0 19 100.0  
รวม 85 42.3 45 22.4 71 35.3 0 0.0 201 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 33 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือเคร่ือง
จักสานไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวท้ังชายและหญิง
สวนใหญซ้ือเคร่ืองจักสานเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 42.6 และ 42.1 ตามลําดับ)  
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ 
เคร่ืองจักสานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการ
ซ้ือพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือ
เครื่องจักสานเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 52.4 56.7 และ 47.4 ตามลําดับ) นักทองเที่ยวกลุมอายุ 
26 – 35 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาฝมือประณีต (รอยละ 50.0) และนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป ซ้ือ
เพราะเห็นวาขนาดพอเหมาะ (รอยละ 38.9) 
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 4.3 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกประเภทของตกแตง จําแนกตาม
สถานภาพของนักทองเท่ียว 
 การเปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ซ่ึงมี 4 ชนิด คือ 
ผลิตภัณฑจากทองเหลือง รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และเคร่ืองปนดินเผา เปรียบเทียบโดยจําแนกตาม
สถานภาพดานเพศและอายุของนักทองเที่ยว ไดผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 34 - 37 
 
ตารางที่ 34 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจากทองเหลือง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม ขนาดพอเหมาะ ฝมอืประณตี อื่นๆ 
รวม 

สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 31 43.7 9 12.7 28 39.4 3 4.2 71 100.0 4.375 
หญิง 20 29.9 6 9.0 38 56.7 3 4.5 67 100.0 (0.224) 
รวม 51 37.0 15 10.9 66 47.8 6 4.3 138 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 21 46.7 6 13.3 18 40.0 0 0.0 45 100.0 16.452 
26 – 35 ป 12 29.3 2 4.9 24 58.5 3 7.3 41 100.0 (0.171) 
36 – 45 ป 10 32.3 5 16.1 16 51.6 0 0.0 31 100.0  
46 – 55 ป 6 37.5 2 12.5 6 37.5 2 12.5 16 100.0  
56 – 70 ป 2 40.0 0 0.0 2 40.0 1 20.0 5 100.0  
รวม 51 37.0 15 10.9 66 47.8 6 4.3 138 100.0  

 

 จากตารางที่ 34 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑจากทองเหลืองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา 
นักทองเที่ยวชายสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑจากทองเหลือง เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 43.7) สวน
นักทองเที่ยวหญิงสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาฝมือประณีต (รอยละ 56.7) 
 เม่ือจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑจาก
ทองเหลืองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวานักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 
– 25 ป สวนใหญซ้ือผลิตภัณฑจากทองเหลืองเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 46.7) นักทองเที่ยว
กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาฝมือประณีต (รอยละ 58.5 และ 
51.6 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวา
รูปทรงสวยงาม และฝมือประณีตในสัดสวนที่เทากัน (รอยละ 37.5 และ 40.0 ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 35 เหตุผลในการเลือกซ้ือรูปปนจําลอง จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเทีย่ว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม ชอบวสัดุที่ใช
ทํา 

อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 39 34.2 40 35.1 35 30.7 0 0.0 114 100.0 3.854 
หญิง 32 32.0 47 47.0 21 21.0 0 0.0 100 100.0 (0.146) 
รวม 71 33.2 87 40.7 56 26.2 0 0.0 214 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 25 39.1 20 31.3 19 29.7 0 0.0 64 100.0 12.961 
26 – 35 ป 23 44.2 17 32.7 12 23.1 0 0.0 52 100.0 (0.113) 
36 – 45 ป 17 26.6 31 48.4 16 25.0 0 0.0 64 100.0  
46 – 55 ป 2 11.8 9 52.9 6 35.3 0 0.0 17 100.0  
56 – 70 ป 4 23.5 10 58.8 3 17.6 0 0.0 17 100.0  
รวม 71 33.2 87 40.7 56 26.2 0 0.0 214 100.0  

 

 จากตารางที่ 35 พบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือรูปปน
จําลองไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวท้ังชายและหญิง
สวนใหญซ้ือรูปปนจําลองเพราะเห็นวาสีสวยงาม (รอยละ 35.1 และ 47.0 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือรูปปนจําลองไม
แตกตางกัน ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และ
กลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซ้ือรูปปนจําลองเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 39.1 และ 44.2 
ตามลําดับ) และนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือ
เพราะเห็นวาสีสวยงาม (รอยละ 48.4 52.9 และ 58.8 ตามลําดับ)   
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ตารางที่ 36 เหตุผลในการเลือกซ้ือดอกไมประดิษฐ จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม ชอบวสัดุที่ใช
ทํา 

อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 8 25.0 13 40.6 11 34.4 0 0.0 32 100.0 2.665 
หญิง 55 33.1 74 44.6 36 21.7 1 0.6 166 100.0 (0.446) 
รวม 63 31.8 87 43.9 47 23.7 1 0.5 198 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 28 43.1 24 36.9 13 20.0 0 0.0 65 100.0 23.967* 
26 – 35 ป 14 30.4 21 45.7 10 21.7 1 2.2 46 100.0 (0.021) 
36 – 45 ป 6 11.5 32 61.5 14 26.9 0 0.0 52 100.0  
46 – 55 ป 8 38.1 5 23.8 8 38.1 0 0.0 21 100.0  
56 – 70 ป 7 50.0 5 35.7 2 14.3 0 0.0 14 100.0  
รวม 63 31.8 87 43.9 47 23.7 1 0.5 198 100.0  

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (p < .05) 
 

 จากตารางที่ 36 พบวา นักทองเท่ียวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือดอกไม
ประดิษฐไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา นักทองเท่ียวทั้งชายและ
หญิงสวนใหญซ้ือดอกไมประดิษฐเพราะเห็นวาสีสวยงาม (รอยละ 40.6 และ 44.6 ตามลําดับ)  
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุตางกันมีเหตุผลในการเลือกซ้ือดอกไมประดิษฐ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวา 
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือดอกไมประดิษฐ เพราะเห็นวารูปทรง
สวยงาม (รอยละ 43.1 และ 50.0 ตามลําดับ) นักทองเที่ยวกลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป 
สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีสวยงาม (รอยละ 45.7 และ 61.5 ตามลําดับ) สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 46 – 
55 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวารูปทรงสวยงามและชอบวัสดุที่ใชทํา ซ่ึงมีสัดสวนเทากัน (รอยละ 38.1)  
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ตารางที่ 37 เหตุผลในการเลือกซ้ือเครื่องปนดินเผา จําแนกตามเพศและอายุของนักทองเที่ยว 
 

เหตุผลในการซื้อ 

รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม ชอบวสัดุที่ใช
ทํา 

อื่นๆ รวม 
สถานภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

χ
2
 

(p-value) 

เพศ            

ชาย 29 48.3 14 23.3 17 28.3 0 0.0 60 100.0 3.495 
หญิง 25 48.1 17 32.7 9 17.3 1 1.9 52 100.0 (0.321) 
รวม 54 48.2 31 27.7 26 23.2 1 0.9 112 100.0  

อาย ุ            
15 – 25 ป 20 57.1 8 22.9 7 20.0 0 0.0 35 100.0 15.304 
26 – 35 ป 8 38.1 7 33.3 6 28.6 0 0.0 21 100.0 (0.225) 
36 – 45 ป 13 40.6 10 31.3 9 28.1 0 0.0 32 100.0  
46 – 55 ป 10 71.4 2 14.3 1 7.1 1 7.1 14 100.0  
56 – 70 ป 3 30.0 4 40.0 3 30.0 0 0.0 10 100.0  
รวม 54 48.2 31 27.7 26 23.2 1 0.9 112 100.0  

 

 จากตารางที่ 37 พบวา นักทองเที่ยวชายกับนักทองเที่ยวหญิงมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซื้อพบวา นักทองเที่ยวท้ังชาย
และหญิงสวนใหญซ้ือเครื่องปนดินเผาเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 48.3 และ 48.1 ตามลําดับ)  
 เ ม่ือจํ าแนกตามอายุพบวา  นักทอง เ ท่ียวที่ มีอายุต างกันมี เหตุผลในการเลือก ซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาไมแตกตางกัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของเหตุผลในการซ้ือพบวานักทองเท่ียวกลุม
อายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 46 – 55 ป สวนใหญซ้ือ
เคร่ืองปนดินเผาเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม (รอยละ 57.1,  38.1,  40.6  และ 71.4 ตามลําดับ)     และ
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีสวยงาม (รอยละ 40.0)   
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบสินคาท่ีระลึก 
 ในสวนของขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึก นําเสนอโดยจัดลําดับความสําคัญ
จากมากไปนอยตามความถี่ของจํานวนผูตอบ ไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกท้ัง 3 
ประเภท ดังน้ี 
 
ตารางที่ 38 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของกิน 
 

ขอเสนอแนะ       จํานวน     รอยละ 
1. ควรเปนสินคาท่ีมีรสชาติอรอย 38 27.14 
2. สินคาควรมีราคาถูก 29 20.71 
3. สินคาควรเนนเร่ืองความสะอาด ปลอดภัย 19 13.57 
4. สินคาควรมีคุณภาพ 17 12.14 
5. ควรผลิตสินคาใหหลากหลาย 16 11.42 
6. บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม ดูนาสนใจ 15 10.71 
7. ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหเปนของประจําจังหวัด  12  8.57 
8. เปนสินคาที่มีประโยชน 8  5.71 
9. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการพัฒนารูปแบบสินคา 5  3.57 
10. รูปแบบสินคาควรมีความแปลกตา นาสนใจ 4  2.85 
11. ควรมีตราของจังหวัดประทับอยูที่สินคา 1  0.71 
12. ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 1  0.71 
 
  

          จากตารางที่ 38 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ของผูตอบจํานวน 
140 คน มีขอเสนอแนะดังน้ี ควรเปนสินคาที่มีรสชาติอรอย รอยละ 27.14 สินคาควรมีราคาถูก รอยละ 
20.71  สินคาควรเนนเร่ืองความสะอาด ปลอดภัย รอยละ 13.57 สินคาควรมีคุณภาพ รอยละ 12.14 ควร
ผลิตสินคาใหหลากหลาย รอยละ 11.42 บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม ดูนาสนใจ รอยละ 10.71 ควร
พัฒนารูปแบบสินคาใหเปนของประจําจังหวัด รอยละ 8.57 เปนสินคาที่มีประโยชน รอยละ 5.71 หนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรใหความรูในการพัฒนารูปแบบสินคา รอยละ 3.57 รูปแบบสินคาควรมีความแปลกตา 
นาสนใจ  รอยละ 2.85 ควรมีตราของจังหวัดประทับอยูที่สินคา รอยละ 0.71 ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมี
ความทันสมัยอยูเสมอ  รอยละ 0.71 
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ตารางที่ 39 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของใช 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. สินคาควรเนนเร่ืองประโยชนในการใชสอย 33 20.37 
2. ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด 27 16.66 
3. ควรเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ 25 15.43 
4. สินคาควรมีราคาถูก 24 14.81 
5. ควรผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี 20 12.34 
6. สินคาควรมีความแข็งแรง คงทน 17 10.49 
7. รูปแบบสินคาควรมีความแปลกใหม ดูนาสนใจ 15  9.25 
8. บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม  12  7.48 
9. ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 4  2.46 
10. รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปญญาชาวบาน 3  1.85 
11. ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 3  1.85 
12. ผาพ้ืนเมืองควรมีสีสันและลวดลายที่ทันสมัย 2  1.23 
13. สินคาควรมีความสวยงามเปนธรรมชาติ 1  0.61 
 

          จากตารางที่ 39 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของใช ของผูตอบจํานวน 
162 คน มีขอเสนอแนะดังน้ี  สินคาควรเนนเร่ืองประโยชนในการใชสอย  รอยละ 20.37 ควรพัฒนาสินคาให
มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด รอยละ16.66 ควรเปนสินคาที่มีคุณภาพ รอยละ15.43 สินคาควรมี
ราคาถูก รอยละ14.81 ควรผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี  รอยละ12.34 สินคาควรมีความ
แข็งแรง คงทน รอยละ10.49 รูปแบบสินคาควรมีความแปลกใหม ดูนาสนใจ รอยละ 9.25 บรรจุภัณฑสินคา
ควรมีความสวยงาม รอยละ7.48  ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รอยละ 2.46 รูปแบบสินคาควรเนนใน
เร่ืองภูมิปญญาชาวบาน รอยละ1.85 ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  รอยละ1.85 ผา
พ้ืนเมืองควรมีสีสันและลวดลายท่ีทันสมัย รอยละ 1.23 สินคาควรมีความสวยงามเปนธรรมชาติ รอยละ0.61 
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ตารางที่ 40 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย 26 21.13 
2. วัสดุในการทําสินคาควรมีความหลากหลาย 20 16.26 
3. สินคาควรมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย 16 13.00 
4. ขนาดของสินคาควรมีความหลากหลาย 15 12.19 
5. สินคาควรมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของจังหวัด 13 10.56 
6. สินคาควรมีราคาถูก 12  9.75 
7. ควรพัฒนาสินคาใหมีรูปแบบท่ีแปลกใหม และแตกตางกับของที่อื่น 8  6.50 
8. รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปญญาชาวบาน 7  5.69 
9. สินคาควรมีความประณีต 5  4.06 
10. ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม 4  3.25 
11. สินคาควรมีความสวยงามเปนเอกลักษณแบบไทยๆ 4  3.25 
12. รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก 3  2.43 
13. ควรใชวัสดุที่มีในทองถิ่น  2  1.62 
14. ควรสงเสริมใหแตละทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก 1  0.81 
 

               จากตารางที่ 40 ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ของผูตอบ
จํานวน 123 คน มีขอเสนอแนะดังน้ี  รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย รอยละ 21.13  วัสดุในการทํา
สินคาควรมีความหลากหลาย รอยละ 16.26 สินคาควรมีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย รอยละ 13.00 ขนาด
ของสินคาควรมีความหลากหลาย  รอยละ 12.19 สินคาควรมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของจังหวัด รอยละ 
10.56 สินคาควรมีราคาถูก รอยละ 9.75 ควรพัฒนาสินคาใหมีรูปแบบที่แปลกใหมและแตกตางกับของที่อื่น 
รอยละ 6.50 รูปแบบสินคาควรเนนในเร่ืองภูมิปญญาชาวบาน รอยละ  5.69 สินคาควรมีความประณีต รอย
ละ 4.06 ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม รอยละ 3.25 สินคาควรมีความสวยงามเปน
เอกลักษณแบบไทยๆ รอยละ 3.25  รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก รอยละ 2.43 ควรใช
วัสดุที่มีในทองถิ่น รอยละ 1.62 ควรสงเสริมใหแตละทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก รอยละ 0.81 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้แลว ผูวิจัยเห็นวามีประเด็นที่เห็นสมควรนํามาอภิปรายเพื่อเกิด

ความเขาใจยิ่งขึ้น ดังตอไปน้ี 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปนเพศหญิง
มากกวาชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่มีลักษณะนิสัยในการซื้อของอุปโภคบริโภค 
และมีความพิถีพิถันในเรื่องการซื้อ เปนเพศที่รักสวยรักงามชอบการตกแตงประดับประดา ความ
ประณีต ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย เปนเพศที่ชอบแสวงหาสิ่งของเคร่ืองใชเพ่ือตนเอง
และผู อ่ืน รวมทั้งชอบสะสมของที่มีคุณคาและความงามมากกวาเพศชาย  ท้ังนี้สอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ปวีณา โทนแกว (2542) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีกําหนดรูปแบบการใชจายในการ
ทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 900 คน ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวเพศหญิงจะมีคาใชจายในการทองเท่ียวมากกวาเพศชาย   
 ผลการวิจัยพบวา ผูท่ีมาเที่ยวและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญเปนวัยหนุมสาว มีอายุ
ระหวาง 15-25 ป  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาวัยนี้สภาพดานรางกายและจิตใจมีความพรอมในการ
เดินทางทองเที่ยว  มีความเปนผูใหญ อยูในวัยกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษา มีการตัดสินใจซ้ือสูง 
อีกทั้งยังอยูในวัยท่ีเสาะแสวงหาสินคาอุปโภคบริโภค ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี ชาวผา
ขาว (2548) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาว
ตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
ประชากรชาวไทยจํานวน 400 คน พบวา อายุของนักทองเที่ยวจะมีผลตอการกําหนดคาใชจายใน
การทองเท่ียว โดยนักทองเท่ียว ท่ีมีอายุ 21-30 ป จะมีอํานาจในการซื้อมากสุดและ สินใจในการซื้อ
ของที่ระลึกดวยตนเอง และยังพบวาอายุเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่ระลึกของ
นักทองเที่ยว   ซึ่งเปนผลใหมีกลุมหนุมสาวซื้อของที่ระลึกกันเปนจํานวนมาก 

ผลการวิจัยพบวา ผู ท่ีมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมากกวาคร่ึงเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกดวย
วัตถุประสงคเพ่ือจะใชเองและซื้อฝากผูอ่ืนดวย  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเมื่อมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีได
พบเห็นสินคาที่ระลึกซึ่งเปนผลิตผลของทองถิ่นก็มีความอยากทดลองรับประทานหรืออยากทดลองใช 
บางคนอาจจะเคยไดรับทราบถึงชื่อเสียงของสินคาน้ันๆ มากอนเม่ือมาพบเห็นสินคาที่ถูกใจ มีรูปทรง
ที่ชอบ มีขนาดที่พอเหมาะ มีตรารับรอง ก็ตัดสินใจเลือกซื้อ บางคนตองการหาซื้อสินคาที่ระลึกที่เปน
เอกลักษณของจังหวัดเพื่อเปนการสะสม หรือนําไปใหผูอ่ืนเพ่ือเปนของฝากแสดงใหรูวาตนไดมา
เที่ยวจังหวัดลพบุรี หรือซื้อหาของที่มีคุณคาและเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุรีไปมอบใหผูอ่ืนเปน
การแสดงความคารวะหรือเปนการแสดงความมีน้ําใจตอผูอ่ืน ซ่ึงเปนคานิยมที่ควรยกยองของคนไทย 
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(สุพัตรา สุภาพ, 2543)  ซ่ึงเปนผูมีน้ําใจไมตรี มีความเอ้ืออารี รักพวกพองและเปนผูมีความกตัญูรู
บุญคุณคน  

ผลการวิจัยพบวา ในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัด
ลพบุรีสวนใหญเลือกซื้อ ไขเค็มดินสอพอง มากเปนอันดับหนึ่ง ซื้อทองมวน สมฟก และ วุนน้ํา
มะพราว ตามลําดับ  ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ ไขเค็มดินสอพอง เปนสินคาซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในกลุม
นักทองเที่ยว สามารถนํามาประกอบเปนอาหารไดหลายอยาง เก็บรักษาไดนาน มีผูผลิตหลายแหลง 
บรรจุภัณฑสวยงาม มีขนาดกะทัดรัดนาซื้อ ไดรับการคัดสรรเปนผลิตภัณฑสี่ดาว ใชวัสดุในทองถ่ิน
ซึ่งถือเปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี  ทองมวน เปนขนมท่ีกําลังไดรับความสนใจ เนื่องจากมี
รสชาติอรอย รับประทานไดงาย บรรจุภัณฑสวยงาม มีขนาดที่พอเหมาะ และราคายอมเยา สมฟก มี
ผูสนใจเลือกซื้อพอสมควร โดยสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเหลานี้เพราะเปนสินคาที่มีชื่อเสียง แต
อาจเปนเพราะของกินดังกลาวเปนอาหารพื้นเมือง มีรสชาติอมเปร้ียวคลายแหนมจึงมีกลุมหน่ึงที่ให
ความสนใจและอยากทดลอง สวนวุนน้ํามะพราวเปนอาหารหวานที่รับประทานไดงาย ในอดีตเคย
ไดรับความนิยมมากแตปจจุบันไดรับความสนใจลดลง ประเภทของใช นักทองเที่ยวนิยมซ้ือ 
ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มากเปนอันดับหนึ่ง  ซื้อดินสอพอง เครื่องจักสาน และผาพื้นเมือง 
ตามลําดับ ท้ังนี้เพราะผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ฝมือประณีต ลวดลาย
และสีสวยงาม และยังใชผาทอที่เปนเอกลักษณของจังหวัดมาจัดทําดินสอพอง สินคาซึ่งเปน
เอกลักษณของจังหวัดลพบุรี มีผูสนใจเลือกซื้อมาก ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ มี
ประโยชนหลายอยาง เครื่องจักสาน มีผูเลือกซ้ือในจํานวนใกลเคียงกัน   ท้ังนี้อาจเปนเพราะสินคาที่
ระลึกดังกลาวเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ใชวัสดุหลายอยางมาทําการสานทําใหมีรูปแบบที่สวยงาม
แตกตางกันไป สวนผาพ้ืนเมือง เดิมไดรับความนิยมมากปจจุบันลดความนิยมลงบาง แตก็ยังเปน
ผลิตภัณฑประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียง ประเภทของตกแตง ประชาชนที่มาเที่ยวสวนใหญเลือกซื้อ รูป
ปนจําลอง มากเปนอันดับหนึ่ง ดอกไมประดิษฐ ผลิตภัณฑจากทองเหลือง และเครื่องปนดินเผา 
ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะ รูปปนจําลอง มีขนาดเล็กสะดวกในการพกพา มีรูปแบบและใชวัสดุที่
หลากหลายใหเลือกซื้อ อีกทั้งยังมีราคาไมแพงมาก ยังเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุรี  ดอกไม
ประดิษฐ ทําดวยผาหรือดินชนิดตางๆ มีความสวยงามเหมือนจริง มีความทนทาน และราคาไมแพง 
ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลือง เปนของที่ระลึกที่มีความสวยงาม มีรูปแบบและมีหลายขนาด  ราคา
คอนขางแพงและมีน้ําหนัก ผูท่ีซื้อมักเปนคนที่มีความชอบและตองการสินคานี้จริงๆ สวน
เครื่องปนดินเผา ปจจุบันเริ่มไดรับความนิยม มีการตกแตงดวยสีสวยงาม สามารถนําไปประดับ
ตกแตงไดหลายลักษณะ 
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ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานสินคาอันไดแก รูปทรง วัสดุ ขนาด สี และบรรจุภัณฑ ท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก มีดังน้ี  ประเภทของกิน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเลือก
ซื้อคือ สินคามีขนาดพอเหมาะ ซึ่งสะดวกในการพกพาหรือราคาพอสมควร ยอมดึงดูดความสนใจให
อยากซื้อเปนประการแรก ความนาสนใจของบรรจุภัณฑ เพราะบรรจุภัณฑท่ีสวยงามดูดี สินคามี
ชื่อเสียง มีตรารับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเปนที่รูจักและยอมรับในรสชาติ ยอมทําใหผูซื้อมีความมั่นใจ
และตัดสินใจเลือกซ้ือไดดียิ่งขึ้น    ประเภทของใช ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองและ
ผาพื้นเมือง สีและลวดลาย ฝมือในการทํา มีผลตอการเลือกซื้ออยางมาก ทั้งน้ีเพราะสีท่ีสวยงามและ
ตรงตามรสนิยมของลูกคายอมมีผลในการโนมนาวใหตัดสินใจซื้อไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 
พนิตสุภา ธรรมประมวล (2544) ที่ทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการซ้ือผาพื้นเมืองของผูบริโภคใน
จังหวัดลพบุรี โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 305 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคนิยมผาพื้นเมืองที่ม่ีสีกลมกลืน มีลวดลายไทย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน เหมัษ
ฐิติ (2541) ที่ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อผาไหมมัดหม่ีเพ่ือตัดชุดโอกาสพิเศษของ
ขาราชการสตรีสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากร
จํานวน 200 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ในการซ้ือผาไหมมัดหมี่ระดับการพิจารณามากที่สุดคือ ดาน
คุณภาพ สีและกระบวนการสี เนื้อผาและผิวสัมผัส ลวดลายผา ตามลําดับ   สวนเคร่ืองจักสานพบวา 
รูปทรงมีผลตอการเลือกซื้อมาก ทั้งนี้เพราะรูปทรงยอมเปนท่ีดึงดูดความสนใจ อีกทั้งรูปทรงของ
เครื่องจักสานยังมีสวนสัมพันธกับหนาที่ใชสอยอีกดวย   ประเภทของตกแตง จากผลการวิจัยพบวา 
รูปทรงและสีของสินคาที่ระลึกมีผลตอการเลือกซื้อมากกวาอยางอื่น รองลงมาไดแกวัสดุท่ีใชทํา  ทั้งนี้
เพราะสินคาประเภทของตกแตงยอมตองเนนการออกแบบใหมีความงามเปนประการสําคัญ รูปทรง
และสีทําใหเกิดรูปลักษณที่สวยงามยอมสรางความสนใจชวนใหอยากซื้อ สอดคลองกับ วนิดา แกว
เนตร (2545) ท่ีทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบาน
ของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถาม
เก็บขอมูล ประชากรจํานวน 352 คน ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจในรูปลักษณ
ผลิตภัณฑมากกวาราคาสินคา 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวแตละวัย 
ผลการวิจัยพบวา ในการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกเกือบทุกประเภท กลุมผูซื้อมากสุดอยูในวัยหนุมสาว
ซึ่งอยูในกลุมอายุ 15-25 ป กลุมอายุ 36-45 ป  และ กลุมอายุ 26-35 ป ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวัยนี้มีงานทํามีรายไดและมีประสบการณในการเลือกซื้อสินคา จึงทําใหมีการตัดสินใจดีกวา
กลุมอ่ืน อีกทั้งวัยน้ีสวนใหญมีสภาพสมรสหรือมีครอบครัวแลว การตัดสินใจซื้อของกินของใชและของ
ตกแตงเพ่ือใชในครัวเรือนจึงเปนสิ่งจําเปน เม่ือศึกษาในสวนละเอียดของพฤติกรรมการซื้อสินคา
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ประเภทของกิน พบวาไขเค็มดินสอพอง ผูซื้อกลุมอายุ 15-25 ป ซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง ผูซื้อกลุม
อายุ36-45 ป  และ กลุมอายุ 26-35 ป ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ สวนกลุมอายุ 36-45 ป ซื้อเพราะ
กลองใสสวย ทั้งนี้เพราะแตละกลุมคงจะมีจุดประสงคในการเลือกซื้อท่ีแตกตางกัน สวนทองมวนทุก
กลุมเลือกซ้ือดวยเหตุผลเดียวกันคือ กลองใสสวย ท้ังน้ีคงเปนเพราะสินคาดังกลาวมีสวนประกอบ
และคุณภาพเปนท่ีรูจักและยอมรับกันทั่วไป ดังน้ันเมื่อกลองใสสวยก็เปนที่สนใจของผูซื้อ  สวนการ
เลือกซื้อสมฟก เกือบทุกกลุมเลือกซื้อเพราะความมีชื่อเสียงของสินคา แตกลุมอายุ 56-70 ป เลือกซื้อ
เพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ  สินคาที่ระลึกประเภทของใช ซึ่งไดแก ผาพื้นเมือง พบวาแตละกลุม
เลือกซื้อดวยเหตุผล สีและลวดลายสวยงาม แตกลุมอายุ 46-55 ป เลือกซ้ือเพราะดายที่ใชทอมี
คุณภาพดี ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง แตละกลุมเลือกซื้อเพราะฝมือการตัดเย็บประณีต แตกลุมอายุ 
46-55 ป และ กลุมอายุ 56-70 ป เลือกซื้อเพราะรูปทรงของผลิตภัณฑสวยงาม ดินสอพอง ทุกกลุม
เลือกซื้อเพราะเปนวัสดุจากธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนลักษณะเดนอันเปนเอกลักษณของสินคาชนิดนี้  
เครื่องจักสาน แตละกลุมเลือกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม แตกลุมอายุ 26-35 ป เลือกซื้อเพราะฝมือใน
การทําประณีต  สินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง ซึ่งไดแกผลิตภัณฑจากทองเหลือง แตละกลุมอายุ
มีเหตุผลในการเลือกซื้อเพราะฝมือประณีต สวนกลุมอายุ 15-25 ป ซื้อเพราะ รูปทรงสวยงาม  รูปปน
จําลอง แตละกลุมเลือกซื้อเพราะสีสวยงาม สวนกลุมอายุ 15-25 ป และ กลุมอายุ 26-35 ป  เลือกซื้อ
เพราะรูปทรงสวยงาม  ดอกไมประดิษฐ แตละกลุมเลือกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม สวนกลุมอายุ 26-
35 ป และ กลุมอายุ 36-45 ป เลือกซื้อเพราะสีสวยงาม เครื่องปนดินเผา ทุกกลุมอายุเลือกซื้อเพราะ
รูปทรงสวยงาม  
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บทที่ 5 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผล 

การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี มี
วัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของประชาชน ศึกษาปจจัยทางดาน
สินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกและศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึกของผูซ้ือแตละวัย รวมทั้งขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินคาที่ระลึกอีกดวย 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแกประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
ซึ่งมีอายุระหวาง 15-70 ป และเปนผูซื้อสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงใน 3 ประเภท คือ ประเภทของกิน 
ประเภทของใช และประเภทของตกแตง   กลุมตัวอยางเปนการสุมแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะผู
ที่ซ้ือสินคาที่ระลึก จํานวน 817 คน  ขอมูลท่ีไดดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือหาคาทางสถิติในการตอบปญหาวิจัย วัตถุประสงคและขอมูลทางการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่ซื้อสินคาที่ระลึกทั้ง 6 แหง เปนเพศหญิงมากกวาชาย กลุมที่
ซื้อมากสุด มีอายุระหวาง 15-25 ป รอยละ 32.7 มีอายุต่ําสุด 15 ป สูงสุด 68 ป  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 41.2 รองลงมาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา รอยละ 22.1 และ 19.0 
ตามลําดับ เปนนักเรียนนักศึกษารอยละ 27.1 รองลงมามีอาชีพลูกจางเอกชน และขาราชการ 
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 23.2 และ 22.0 ตามลําดับ   
 ประชาชนที่มาจังหวัดลพบุรีแลวซื้อสินคาที่ระลึกนั้นพบวามีวัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือ
ตนเองและฝากผูอ่ืนเกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 45.8) สวนท่ีซื้อเพื่อฝากผูอ่ืนและซื้อเพ่ือตัวเอง รอยละ 
29.6 และ 24.6 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก  ประชาชนมีความสนใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกแตกตาง
กัน เม่ือศึกษาประเภทของกิน พบวา สมฟก มีผูซื้อรอยละ 37.7 โดยผูซื้อสวนใหญ รอยละ 42.2 ซื้อ
เพราะยี่หอมีชื่อเสียง รองลงมาซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ และมีหอสวยนาซื้อ รอยละ 34.7 และ 
15.3 ตามลําดับ    ไขเค็มดินสอพอง  เปนสินคาที่นักทองเที่ยวสวนใหญ (รอยละ 53.5) นิยมซื้อ โดย
รอยละ 38.0 ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ รองลงมาเพราะยี่หอมีชื่อเสียง รอยละ 23.6 วุนนํ้ามะพราว 
มีผูซ้ือรอยละ 36.1 โดยรอยละ 34.6 ซ้ือเพราะมีขนาดพอเหมาะ รองลงมาซ้ือเพราะยี่หอมีชื่อเสียง 
รอยละ 23.6   ทองมวน มีผูซ้ือรอยละ 42.1 ผูซื้อสวนใหญรอยละ 50.9 ซื้อเพราะกลองใสสวยนาซ้ือ 
รองลงมาเพราะมีขนาดพอเหมาะ รอยละ 34.6  ในการเลือกซ้ือสินคาประเภทของใช ไดแก ผา
พ้ืนเมือง มีผูซื้อรอยละ 16.6 โดยผูซ้ือรอยละ 52.9 ซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม รองลงมาคือฝมือ
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ทอประณีต รอยละ 31.7  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มีผูซื้อรอยละ 30.8 สวนใหญซื้อเพราะฝมือการ
ตัดเย็บประณีต รอยละ 37.7 และซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม รอยละ 35.3  ดินสอพอง มีผูซื้อ
รอยละ 28.9 โดยรอยละ 58.9 ของผูซื้อเห็นวาเปนวัสดุธรรมชาติ มีเพียงไมมากนักที่ซื้อเพราะเหตุผล
อ่ืนๆ  เครื่องจักสาน มีผูซื้อรอยละ 24.6 โดยผูซื้อรอยละ 42.3 ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม รองลงมาคือ
มีฝมือประณีต และมีขนาดพอเหมาะ รอยละ 35.3 และ 22.4 ตามลําดับ    สินคาประเภทของตกแตง 
ซึ่งไดแก ผลิตภัณฑจากทองเหลือง มีผูซื้อรอยละ 16.9 สวนใหญซื้อเพราะฝมือประณีต รอยละ 47.8 
และซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม รอยละ 37.0  รูปปนจําลอง มีผูซื้อรอยละ 23.2 โดยผูซื้อรอยละ 40.7 
ซื้อเพราะเห็นวามีสีสวยงาม รองลงมาคือรูปทรงสวยงาม และชอบวัสดุที่ใชทํา รอยละ 32.2 และ 26.2 
ตามลําดับ  ดอกไมประดิษฐ มีผูซ้ือรอยละ 24.2 เหตุผลในการซื้อเพราะ สีสวยงาม รูปทรงสวยงาม 
และชอบวัสดุท่ีใชทํา รอยละ 43.9 รอยละ 31.8 และรอยละ 23.7 ตามลําดับ เครื่องปนดินเผา มีผูซื้อ
รอยละ 13.7 เหตุผลในการซ้ือเพราะ รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม และชอบวัสดุที่ใชทํา รอยละ 48.2 
รอยละ 27.7 และรอยละ 23.7 ตามลําดับ 
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเพศ และวัย ประเภท
ของกิน ไดแก สมฟก ไขเค็มดินสอพอง พบวาผูซ้ือสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 26 – 35 ป  ซื้อ
มากกวากลุมอื่น วุนน้ํามะพราว ทองมวน ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซ้ือมากกวา
กลุมอ่ืน ประเภทของใช  ผูซื้อสินคาที่ระลึกเหลานี้สวนใหญเปนหญิง มีความแตกตางในกลุมผูซื้อ
ดังนี้ ผาพ้ืนเมือง กลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง กลุมอายุ 36 – 
45 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ดินสอพอง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน เครื่องจักสาน กลุม
อายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  ประเภทของตกแตง มีสินคาที่ระลึกอยางเดียว คือ ดอกไม
ประดิษฐ ที่ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง นอกนั้นผูซื้อสวนใหญเปนชาย เม่ือพิจารณาตามวัยพบวา 
ผลิตภัณฑเคร่ืองทองเหลือง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอ่ืน  สวน รูปปนจําลอง ดอกไม
ประดิษฐ และเครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 –70 ป ซ้ือมากกวากลุมอื่น   
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อ  
ประเภทของกิน ไดแก สมฟก นักทองเท่ียวชายและหญิงสวนใหญซื้อ สมฟก เพราะเห็นวายี่หอมี
ชื่อเสียง โดยชายใหความสําคัญกับยี่หอท่ีมีชื่อเสียงมากกวาหญิง เม่ือจําแนกตามอายุพบวา 
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อสมฟก 
เพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 –70 ป สวนใหญซ้ือสินคา
เพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ  ไขเค็มดินสอพอง  นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซ้ือ เพราะ
เห็นวามีขนาดพอเหมาะ โดยหญิงใหความสําคัญกับขนาดที่พอเหมาะมากกวาชาย จําแนกตามอายุ
พบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อไขเค็มดินสอพอง เพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง 
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กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวามีขนาด
พอเหมาะ สวนกลุมอายุ 45 – 55 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวากลองใสสวยนาซื้อ  วุนนํ้ามะพราว 
นักทองเที่ยวชายสวนใหญซ้ือโดยใหความสําคัญกับเหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนด  สวนหญิง
สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป 
สวนใหญซ้ือวุนนํ้ามะพราว โดยใหความสําคัญกับเหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กําหนด  กลุมอายุ 26 
– 35 ป สวนใหญซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง สวนกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 45 – 55 ป และกลุม
อายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ  ทองมวน นักทองเท่ียวชายและหญิง
สวนใหญซื้อ เพราะเห็นวากลองใสสวยนาซื้อ โดยหญิงใหความสําคัญกับกลองมากกวาชาย จําแนก
ตามอายุพบวา นักทองเที่ยวทุกกลุมอายุ สวนใหญซ้ือทองมวน เพราะเห็นวากลองใสสวยนาซื้อ โดย
กลุมอายุ 26 – 35 ป ใหความสําคัญกับความสวยของกลองมากกวากลุมอ่ืน  สินคาที่ระลึกประเภท
ของใช ไดแกผาพ้ืนเมือง นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม  
โดยชายใหความสําคัญกับสีและลวดลายมากกวาหญิง จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 
15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือ เพราะ
เห็นวาสีและลวดลายสวยงาม สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อเพราะเห็นวาฝมือทอประณีต  ผลิตภัณฑ
จากผาพ้ืนเมือง  นักทองเที่ยวชายสวนใหญซื้อ เพราะเห็นวาฝมือการตัดเย็บประณีต สวนหญิงสวน
ใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป 
สวนใหญซื้อผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง เพราะวาสีและลวดลายสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และ
กลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะวาฝมือการตัดเย็บประณีต สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และ
กลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  ดินสอพอง นักทองเท่ียวชายและ
หญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยชายใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติ
มากกวาหญิง จําแนกตามอายุพบวา นักทองเท่ียวทุกกลุมอายุ สวนใหญซื้อ ดินสอพอง เพราะเห็นวา
เปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป ใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติมากกวา
นักทองเที่ยวกลุมอ่ืน  เครื่องจักสาน นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวารูปทรง
สวยงาม โดยใหความสําคัญกับรูปทรงของสินคาใกล เคียงกัน เ ม่ือจําแนกตามอายุพบวา 
นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเคร่ือง
จักสาน เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต 
กลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะเห็นวาขนาดพอเหมาะ     สินคาที่ระลึกประเภทของใช ไดแก 
ผลิตภัณฑจากทองเหลือง นักทองเที่ยวชายสวนใหญซ้ือเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม สวนหญิงสวน
ใหญซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต เม่ือจําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อ 
ผลิตภัณฑจากทองเหลือง เพราะวารูปทรงสวยงาม  กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป 
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สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาฝมือประณีต  สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญ
ซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม และฝมือประณีตในสัดสวนที่เทากัน  รูปปนจําลอง นักทองเท่ียวทั้ง
ชายและหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม โดยหญิงใหความสําคัญกับสีสวยงามมากกวาชาย  
จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อรูปปน
จําลอง เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และ
กลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม   ดอกไมประดิษฐ นักทองเท่ียวชายและ
หญิงสวนใหญซื้อ เพราะเห็นวาสีสวยงาม  โดยหญิงใหความสําคัญกับสีสวยงามมากกวาชาย เม่ือ
จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อดอกไม
ประดิษฐ เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อ
เพราะเห็นวาสีสวยงาม สวนกลุมอายุ 46 –55 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงามและชอบ
วัสดุที่ใชทํา    เครื่องปนดินเผา นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  
เม่ือจําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุม
อายุ 46 – 55 ป สวนใหญซ้ือเคร่ืองปนดินเผา เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม สวนกลุมอายุ 56 – 70 ป 
สวนใหญซ้ือเพราะเห็นวาสีสวยงาม 

นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรียังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
สินคาที่ระลึก ในสินคาที่ระลึกประเภทของกิน มีขอเสนอแนะวา  ควรเปนสินคาท่ีมีรสชาติอรอย 
สินคาควรมีราคาถูก ควรเนนเรื่องความสะอาด ปลอดภัย สินคาควรมีคุณภาพ ควรผลิตสินคาให
หลากหลาย บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม ดูนาสนใจ ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหเปนของ
ประจําจังหวัด เปนสินคาท่ีมีประโยชน หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการพัฒนารูปแบบสินคา 
รูปแบบสินคาควรมีความแปลกตา นาสนใจ  ควรมีตราของจังหวัดประทับอยูที่สินคา ควรพัฒนา
รูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ      สินคาที่ระลึกประเภทของใช มีขอเสนอแนะวา สินคา
ควรเนนเร่ืองประโยชนในการใชสอย  ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด  
ควรเปนสินคาที่มีคุณภาพ  สินคาควรมีราคาถูก  ควรผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี   
สินคาควรมีความแข็งแรง คงทน รูปแบบสินคาควรมีความแปลกใหม ดูนาสนใจ บรรจุภัณฑสินคา
ควรมีความสวยงาม ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบสินคาควรเนนในเร่ืองภูมิปญญา
ชาวบาน ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ผาพื้นเมืองควรมีสีสันและลวดลายที่
ทันสมัย สินคาควรมีความสวยงามเปนธรรมชาติ     สินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง มีขอเสนอแนะ
วา  รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย  วัสดุในการทําสินคาควรมีความหลากหลาย  สินคาควรมี
รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย  ขนาดของสินคาควรมีความหลากหลาย  สินคาควรมีรูปแบบที่เปน
เอกลักษณของจังหวัด  สินคาควรมรีาคาถูก  ควรพัฒนาสินคาใหมีรูปแบบท่ีแปลกใหมและแตกตาง
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กับของที่อ่ืน   รูปแบบสินคาควรเนนในเร่ืองภูมิปญญาชาวบาน สินคาควรมีความประณีต  ควรนํา
ภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม  สินคาควรมีความสวยงามเปนเอกลักษณแบบไทยๆ  
รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก  ควรใชวัสดุท่ีมีในทองถิ่น  ควรสงเสริมใหแตละ
ทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย แบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
1.1 จังหวัดลพบุรี  ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการผลิตสินคาที่ระลึกหลากหลายชนิด 

ควรมีการประดิษฐคิดคนหาสินคาแปลกใหม โดยพยายามผลิตสินคาใหมีความเปนเอกลักษณของ
จังหวัด พรอมกับมีบรรจุภัณฑที่สวยงามทันสมัยเหมาะสมกับสินคา เพ่ือทําใหสินคาที่ระลึกมีความ
นาสนใจตรงกับความตองการของผูซื้อ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา มาตรฐานราคาสินคา 
อีกทั้งกําหนดจุดจําหนายสินคาที่ระลึกทุกประเภทใหอยูในแหลงเดียวกันและมีทุกสถานที่ทองเที่ยว 
และควรไดมีการประชาสัมพันธทั้งสินคาที่ระลึกและแหลงขายสินคาท่ีระลึกใหทราบโดยทั่วกัน 

1.2 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 ควรมีนโยบายในการ 
ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวและจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว เพื่อชักชวนโนมนาวประชาชนใหมา
เที่ยวและซื้อสินคาที่ระลึกของจังหวัดลพบุรีเพ่ิมมากขึ้น  ควรเปนศูนยขอมูลเรื่องสินคาที่ระลึกและ
เปนศูนยประสานงานระหวางนักทองเท่ียวกับแหลงขายแหลงผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพและรูปแบบ
ของสินคาที่ระลึกใหมีความนาสนใจเพิ่มมากขึ้น 

1.3 ผูนําระดับทองถิ่น  ควรสงเสริมสนับสนุนใหผลิตภัณฑของทองถิ่น  มีคุณภาพทั้ง 
ตัวสินคา บรรจุภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจําหนาย และการประชาสัมพันธสินคาของ
ทองถิ่นใหแพรหลาย ควรหาผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของสินคาที่ระลึกแตละชนิดมาใหคําแนะนํา
เพื่อท่ีจะปรับปรุงพัฒนาและสรางสรรคสินคาที่ระลึกใหดีและมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น 

1.4 กลุมผูผลติของชุมชน  ควรพัฒนาปรับปรุงฝมือเพ่ือผลิตสินคาท่ีระลกึ ใหมีมาตรฐาน 
ในดานคุณภาพ หรือพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งขึ้น ควรคิดสรางสรรคหาสินคาแปลกใหมเพ่ือขยายตลาด 
มีการรวมกลุมกันผลิตสินคาเพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอกับการจําหนาย  และควรมกีารไปศึกษาดูแหลง
ขายแหลงผลติสินคาที่ระลกึในทองถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือจะไดแนวคิดและเปรียบเทียบในการพัฒนาสินคาของ
ทองถิ่นใหกาวหนาตอไป 
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1.5 สถาบันการศึกษา  ควรกําหนดนโยบายในการมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ิน ควร 
มีการปรับปรุงหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับกิจกรรมของทองถิ่น ควร
จัดใหนักเรียนนักศึกษาไดมีประสบการณตรง ในการเขารวมกิจกรรมการผลิตและการจําหนายสินคา
ที่ระลึกของทองถิ่น 

2. ขอเสนอแนะสําหรบัผูปฏิบตั ิ
2.1 ผูขาย  ควรเลอืกสรรสินคาที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย  มีความแปลกใหม 

สินคามีความงามนาสนใจมาจําหนาย  จากงานวิจัยพบวา ผูซื้อสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในวัยรุน
และวัยหนุมสาว  ดังนั้นควรหาสินคาที่สอดคลองกับความตองการของผูซ้ือมาจําหนาย นอกจากน้ัน
แหลงจําหนายสินคาที่ ระลึกควรอยู รวมกันเปนกลุมเพ่ือสะดวกในการซื้อ  และควรมีการ
ประชาสัมพันธสินคาที่ระลึกใหทราบอยางกวางขวาง 

2.2 ผูผลิต  ควรนําขอมูลความตองการในลักษณะตางๆ ของผูซื้อ  ไปพัฒนาปรับปรุง 
สินคาของตนเพ่ือใหมีความนาสนใจเพิ่มขึ้น  ควรพัฒนาสินคาที่ระลึกใหมีความเปนเอกลักษณของ
จังหวัดลพบุรี พัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามนาสนใจเหมาะสมกับสินคา และบรรจุภัณฑควร
แสดงรายละเอียด บอกวันที่ผลิต วันหมดอายุของสินคาดวย 

    2.3 ผูสอนดานการออกแบบ เชน การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ การ
ออกแบบของที่ระลึก ฯลฯ ควรนําขอมูลตางๆ ที่ไดจากงานวิจัยอันไดแกเรื่อง รูปทรง สี วัสดุ บรรจุ
ภัณฑ ไปพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางการตลาด รวมทั้งควรให
นักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจากประสบการณตรงในทองถิ่น เพ่ือเตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ
ในภายหนา 
 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยตอไป 
3.1 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อสินคาที่ระลึก  ของประชาชนที่มาเที่ยว 

จังหวัดลพบุรี ทุก 2 ป 
3.2 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก  ของประชาชนที่มาเที่ยว 

ในพ้ืนท่ีอื่นๆ 
3.3 ควรศึกษาเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก  ระหวางคนภาค 

กลางกับคนภาคอื่นๆ 
3.4 ควรมีการศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกของประชาชน 

 ท่ีมาเท่ียวจังหวัดลพบุรี 
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ภาคผนวกที่ 1 

แบบสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณ 

เร่ือง 
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 

 
  แนวทางการสัมภาษณ         ขอความกรุณาเลือกสัมภาษณเฉพาะผูที่ซื้อสินคาที่ระลึก       โดยทํา
เครื่องหมาย   ⁄  ใน     หนาขอ หรือกรอกขอความในชองวางเมื่อมีความเห็นเพ่ิมเติม   ขอมูลที่ไดจะปกปดเปน
ความลับ แตจะนํามาวิเคราะหเพ่ือพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกตอไป 

                                            
                                 สําหรับนักวิจัย 

      1       3 
เลขที่แบบสัมภาษณ  
 
            

  ตอนที่ 1  ขอมลูทั่วไป 
1.  เพศ 
     1 ชาย     2 หญิง                        4  
           
2.  อาย ุ……………..ป                      5 - 6  
                   
3. การศึกษา                    
   1  ประถมศึกษา               2  มัธยมศึกษา           7         
   3  อาชีวศึกษา               4  ปริญญาตร ี
   5  สูงกวาปริญญาตรี       6  อื่นๆ (ระบุ)……………………………. 
 
4.  อาชีพ 
   1  ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ       2  นักเรียน นักศึกษา          8           
   3  ลูกจางเอกชน         4  นักธุรกิจ 
   5 เกษตรกร          6  คาขาย 
   7  อื่นๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………….. 
 
                                                                         
5.  ทานตั้งใจจะซื้อ สินคาที่ระลึกสําหรับใคร                                                                   

 1  เพ่ือตัวเอง                                                                                  9           
 2  เพ่ือฝากผูอื่น 
 3  เพ่ือตัวเอง และฝากผูอืน่ 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาท่ีระลึก 
 
6. ของกินตอไปนี้ทานซื้อหรือไม 
 6.1 สมฟก            1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         10 
  เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 หอสวยนาซือ้            11 
           2 มีขนาดพอเหมาะ 

        3 ยี่หอนี้มีช่ือเสียง 
                                            4  อื่นๆ…………………………………………………………………… 

 
 

6.2 ไขเค็มดินสอพอง          1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         12 
เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 

           1 กลองใสสวยนาซื้อ           13 
           2 มีขนาดพอเหมาะ 
           3 ยี่หอนี้มีช่ือเสียง 
                                            4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 

 
 

6.3 วุนน้ํามะพราว            1 ซื้อ     2 ไมซื้อ            14 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 ภาชนะบรรจุสวยนาซื้อ           15     
           2 มีขนาดพอเหมาะ 
           3 ยี่หอนี้มีช่ือเสียง 
                                            4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 
 

 6.4  ทองมวน          1 ซื้อ     2 ไมซื้อ                     16 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 กลองใสสวยนาซื้อ           17 

           2 ขนาดพอเหมาะ 
           3 ยี่หอนี้มีช่ือเสียง 
                                            4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 
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7. ของใชตอไปนี้ทานซื้อหรือไม 
7.1 ผาพ้ืนเมือง           1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         18 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 สีและลวดลายสวยงาม           19 
           2 ดายที่ใชทอมีคุณภาพดี 
            3 ฝมือทอประณีต 
                                            4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 
 
 

7.2 ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง        1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         20 
เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 

           1 รูปทรงสวยงาม                          21 
           2 สีและลวดลายสวยงาม 
           3 ฝมือการตัดเย็บประณีต 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 

 
 

7.3 ดินสอพอง             1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         22 
เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 

           1 รูปทรงแปลกสวยงามดี           23 
           2 เปนวัสดุจากธรรมชาติ 
           3 หอหรือกลองสวยงาม 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 

 
7.4 เครื่องจักสาน             1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         24 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 รูปทรงสวยงาม                       25        
           2 ขนาดพอเหมาะ 
                                             3 ฝมือประณีต 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 
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8. ของตกแตงตอไปนี้ทานซื้อหรือไม  

8.1 ผลิตภัณฑจากทองเหลือง       1 ซื้อ     2 ไมซื้อ         26 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 รูปทรงสวยงาม                        27  
                            2 ขนาดพอเหมาะ 
           3 ฝมือประณีต 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 

 
8.2 รูปปนจําลอง                       1 ซื้อ     2 ไมซื้อ                      28 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 รูปทรงสวยงาม                        29 
           2 สีสวยงาม 
           3 ชอบวัสดุที่ใชทํา 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 
 

8.3 ดอกไมประดิษฐ          1 ซื้อ                   2 ไมซื้อ          30 
เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 

           1 รูปทรงสวยงาม                        31      
           2 สีสวยงาม 
           3 ชอบวัสดุที่ใชทํา 
                                             4 อื่นๆ…………………………………………………………………….. 

   
8.3 เครื่องปนดินเผา           1 ซื้อ     2 ไมซื้อ            32 

เหตุผลสําคัญทีสุ่ดในการเลือกซื้อ 
           1 รูปทรงสวยงาม                        33      
           2 สีสวยงาม 
           3 ชอบวัสดุที่ใชทํา 
                                             4 อื่นๆ……………………………………………………………………..    
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 

9. ทานมีขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาท่ีระลึกตอไปนี้อยางไรบาง 
9.1 ของกิน 

……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9.2 ของใช 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
9.3ของตกแตง 

                  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวกที่ 2 

บทความสําหรับเผยแพร 
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พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสินคาที่ระลกึของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
TOURIST BEHAVIOR IN SELECTING THE SOUVENIRS OF LOPBURI 
ผศ.วบิูล  จันทรแยม 
สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี  ลพบุรี                       

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัด

ลพบุรี ศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของผูซื้อแตละวัย เพศ รวมทั้งขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบของสินคาที่ระลึก  การ
วิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบสํารวจ (survey) ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะประชาชนที่มา
เที่ยวและเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 3 ประเภท รวมทั้งสุมแบบเปนระบบ (systematic random sampling) จํานวน 817 คน  

และดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวย ความถี ่คารอยละ  และทดสอบคา 
2χ - test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงซ้ือสินคาที่ระลึกมากกวาเพศชาย กลุมท่ีซื้อมากสุด มีอายุ 15-25 ป 
วัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือตนเองและฝากผูอื่นมากกวาวัตถุประสงคอื่นๆ พฤติกรรมการเลือกซื้อมีความแตกตาง
กัน โดยซื้อ สมฟก เพราะเห็นวาเปนสินคาที่มีชื่อเสียง ซื้อไขเค็มดินสอพอง วุนน้ํามะพราว และทองมวน เพราะ
พอใจกับขนาดและรูปแบบบรรจุภัณฑ ซื้อผาพื้นเมืองและผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมืองเพราะสีและลวดลายสวยงาม  
ดินสอพอง ซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุธรรมชาติ  เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑจากทองเหลือง ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  
รูปปนจําลอง เครื่องปนดินเผา ซื้อเพราะสีและรูปทรงสวยงาม ดอกไมประดิษฐ ซื้อเพราะสีสวยงาม เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของแตละวัย พบวาผูซื้อสมฟก ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 26 – 35 ป  
ซื้อมากกวากลุมอื่น วุนนํ้ามะพราว ทองมวน ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  ผา
พ้ืนเมือง กลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง กลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อมากกวากลุม
อื่น  ดินสอพอง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น เครื่องจักสาน กลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  
ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลือง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  สวน รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และ
เครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อจําแนกตามเหตุผลในการ
เลือกซื้อ สมฟก กลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง ไข
เค็มดินสอพอง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุม
อายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ    ผาพ้ืนเมือง และ ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง  กลุมอายุ 15 – 25 ป 
ซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะวาฝมือการตัดเย็บประณีต 
ดินสอพอง ทุกกลุมอายุซื้อเพราะเปนวัสดุจากธรรมชาติ  ผลิตภัณฑจากทองเหลือง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อ
เพราะวารูปทรงสวยงาม  กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะฝมือประณีต  ดอกไมประดิษฐ  
กลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 
ป ซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม เครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 – 70 ป ซื้อเพราะสีสวยงาม นอกนั้นทุกกลุมอายุซื้อ
เพราะรูปทรงสวยงาม  

คําสําคัญ  พฤติกรรม      สินคาที่ระลึก     ประชาชนที่มาเที่ยว     จังหวัดลพบุรี 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study the souvenir selection behaviors of the 
tourists visiting Lop Buri Province and product factors affecting the tourists’ souvenir 
selection behaviors, and      to compare the customers’ souvenir selection behaviors in 
accordance with the varieties of ages and genders. The suggestions for souvenir design 
development were also included. This study was a survey using purposive random sampling 
and systematic random sampling. The samples were 817 tourists. The data were analyzed 
by means of frequency, percentage and the statistic X2 – test at .05 of the significant level. 
 The research findings revealed that more female tourists purchased souvenirs than 
male tourists at the age of 15 – 25. The main objective was to buy for themselves and for 
other people. The souvenir selection behaviors were varied as the following reasons: Som 
Fak was considered famous. White clay salted eggs, white clay cake, coconut juice jelly and 
rolled wafer were purchased because of their satisfying packaging designs. Besides, native 
fabrics, products made from native fabrics, wicker ware, brassware, models, earthenware 
and handmade flowers were selected due to their colorful and beautiful designs. To 
compare the selection behaviors according to the customers’ ages, the tourists at the age of 
26-35 purchased Som Fak, white clay salted eggs and white clay cake while the people at 
the ages of 15-25, 36-45 and 46-55 selected coconut juice jelly, rolled wafer, native fabrics 
and fabric products respectively. Besides, wicker ware, models and earthenware were 
mostly bought by the tourists at the age of 56-70. To compare the selection behaviors in 
accordance with the reasons, Som Fak was bought because it was a famous local product. 
White clay salted eggs were purchased owing to their appropriate size of packages. Apart 
from the aforementioned local products, rolled wafer was selected because of its beautiful 
package. The native fabrics and the fabric products were mostly bought by the tourists at 
the age of 15-25 due to their beautiful and colorful designs. Every age group chose white 
clay cake because it was made of natural material. To the brassware, the tourists at the age 
of 15-25 bought it because of its beautiful shapes. More female tourists purchased 
handmade flowers than male tourists due to their beauty. Lastly, every age group except the 
age of 56-70 selected earthenware owing to its beautiful designs. 

Key word  behavior     souvenirs     tourist     Lop Buri 
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บทนํา/ Introduction 
         อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีบทบาทสาํคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเน่ืองมาตลอดมีสวน
สําคญัในการสรางรายไดใหกับประเทศ ทั้งนี้เพราะการทองเที่ยวมีผลในการกระตุนใหเกิดการผลิตและการนํา
ทรัพยากรของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม ในรูปของการบริการเกี่ยวกับการทองเท่ียวและในรูป
ของสินคา รัฐบาลจึงไดมีนโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว โดยพยายามสรางคานิยมกระตุนใหคนไทย
ไดเดินทางทองเที่ยว และมีการจับจายใชสอยในประเทศตลอดป ลพบุรีนับเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเท่ียวและคน
นิยมมาเที่ยวมากแหงหนึ่งของประเทศ จังหวัดไดพยายามพฒันาปรับปรุงโครงการตางๆ เพ่ือรองรับการทองเที่ยว 
เชน การพัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว การใหการบริการแกนักทองเท่ียว การสงเสริมพัฒนาสินคาที่ระลึกเปน
ตน ในสวนสินคาที่ระลึกเปนปจจัยสําคญัในการสรางรายไดใหกับทองถิ่น ทําใหเกิดการผลิตและจําหนายสนิคาที่
ระลึกในลักษณะตางๆ ในชวงเวลาที่ผานมาผูผลิตและผูจําหนายสวนใหญยังขาดการเนนดานสวนประสมการตลาด 
และการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคอยางแทจริง ทําใหสินคายังไมเปนทีน่าสนใจและตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค ปญหาดังกลาวนี้สอดคลองกับขอมลูท่ีไดจากการศึกษาปญหาความพรอมของจังหวัดลพบุรีที่พบ วายัง
ขาดสินคาที่ระลกึ หรือหัตถกรรมพ้ืนเมืองที่เปนเอกลักษณของตน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูผลิตและผูจําหนายไมมี
ขอมูลพ้ืนฐานที่จะใชในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภณัฑของตนใหสอดคลองกับความสนใจของผูบริโภคตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือจะศึกษาปญหาที่มีผลกระทบตอสินคาที่ระลึกดังกลาวมาแลว 
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวาประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมีพฤติกรรมในการซื้อสินคาที่ระลึกอยางไร มี
ปจจัยทางดานสินคาอะไร บางที่มีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาที่ระลึก และประชาชนที่มาเที่ยวมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาสินคาที่ระลึกใหนาสนใจอยางไรบาง เพ่ือจะนําผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการออกแบบสินคา
ที่ระลึกใหมีความเหมาะสมนาสนใจ และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลอง กับการตลาดตอไป 

วัตถปุระสงคของการวจิัย/ AIMS 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี

     2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางดานสินคา ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก 
     3. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวแตละเพศและวยั  
      4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนารูปแบบของสนิคาที่ระลึก 

ขอบเขตของการวจิัย 
      ประชากรที่ศึกษา ไดแกประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ในป พ.ศ. 2550  ซึ่งมีอายุระหวาง 15-70 ป  

และตองเปนผูซือ้สินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ประเภท  คือของกิน ของใช และของตกแตง   เนื้อหาหรือตัวแปรที่
ศึกษาไดแกลักษณะขอมูลทั่วไปของผูซื้อ  พฤติกรรมการเลือกซื้อ ปจจัยทางดานสินคา เปรียบเทียบพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสินคา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึกในทัศนะของผูซื้อ 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
         ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของหลายสวนคือ  ผูผลิตสินคาที่ระลึก จะไดนํา

ขอมูลตางๆ ไปพัฒนาปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการของผูซื้อ  ผูจําหนาย จะไดขอมูลจากงานวิจัย ทําให
สามารถเลือกหาสินคาที่ระลึกที่มีคุณภาพมาจําหนายไดตรงตามความสนใจของผูซื้อ   สถาบันการศึกษาที่เปดสอน
วิชาที่เกี่ยวของกับการออกแบบของที่ระลึก จะไดนําผลการวิจัยไปพัฒนา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับสภาพความจริงทางการตลาด   จังหวัดอื่นที่มีปญหาใกลเคียงกัน จะไดนําขอมูลไปใชปรับปรุงและ
พัฒนาสินคาที่ระลึกของตนทําใหเกิดการซื้อขายเพ่ิมขึ้น  หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเท่ียว เชน การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย    กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งองคกรเอกชนที่ผลิตสินคาที่
ระลึก จะไดนําผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายและสงเสริมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ใหสอดคลองกับ
ผลการวิจัย เชน จัดฝกอบรมดานการออกแบบผลิตภัณฑ  ออกแบบบรรจุภัณฑ  การสงเสริมการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ  ใหกวางขวางและบังเกิดผลดีตอเศรษฐกิจของจังหวัด 

อุปกรณและวิธีดาํเนนิการวิจัย/ Material and method  
ในการดําเนินการวิจัย ประชากรที่ศึกษาคือประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี มีอายุระหวาง 15-70 ป และ

เปนผูซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ประเภท คือ ประเภทของกิน ประเภทของใช ประเภทของตกแตง จํานวน 817 
คน ไดมาจากการสุมตัวอยางวิธีการสุมแบบเจาะจง (purposive) เฉพาะผูที่ซื้อสินคาที่ระลึก ในเวลา 09.00-15.00 
น. ตามแหลงขาย ในวันเสาร และวันอาทิตย จํานวน 6 พ้ืนที่ ไดแก รานจําหนายสินคาที่ระลึก บริเวณศาลพระกาฬ 
อําเภอเมอืง รานจําหนายของที่ระลึก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง  ศูนยจําหนาย
ผลิตภณัฑพ้ืนเมืองจังหวัดลพบุรี อําเภอเมอืง  ศูนยจําหนายผลิตภณัฑพ้ืนเมือง องคการบริหารสวนตําบลทะเลชุบ
ศร อําเภอเมือง  รานจําหนายสินคาพื้นเมืองริมถนนพหลโยธิน บานนายาว อําเภอเมอืง ศูนยจําหนายผลิตภณัฑ
พ้ืนเมือง เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ อําเภอพัฒนานิคม 

    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (research tool) ในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเปนแบบสัมภาษณ สราง
เครื่องมือข้ึนโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว แลวนํา
เครื่องมือนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) และหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ  แบบสัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก  ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  

การเก็บขอมูล ดําเนินการสัมภาษณเฉพาะผูที่เลือกซื้อสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน 3 ประเภท ไดแก 
ประเภทของกิน ประเภทของใช และประเภทของตกแตง เมื่อเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 817 ฉบับแลว ได
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ ลงรหัส แบบสัมภาษณที่เปนปลายเปดไดนํามาจัดกลุมคําทั้งหมด    การ
วิเคราะหขอมูล  ไดประมวลผลขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ประมวลผลขอมูลที่ถูกตองเพ่ือหาคาทาง
สถิติ นําขอมูลและคาทางสถิติมาแปลผลขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย นําเสนอขอมูลในรูป
ของตารางและความเรียง  สถิติที่ใชในการวิจัย  ขอมูลทั่วไป นําเสนอในรูปของจํานวนความถี่ และ รอยละ  ขอมูล 

เพศ วัยและปจจัยดานสินคา ไดแก รูปทรง วัสดุ สี และบรรจุภัณฑ นํามาหาความสัมพันธ ใชสถิติ 
2χ - test โดย

กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ผลการวิจัย / Result 
ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่ซื้อสินคาที่ระลึกทั้ง 6 แหง เปนเพศหญิงมากกวาชาย กลุมท่ีซื้อมากสุด มี

อายุระหวาง 15-25 ป รอยละ 32.7 มีอายุต่ําสุด 15 ป สูงสุด 68 ป  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 41.2 
รองลงมาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา เปนนักเรียนนักศึกษารอยละ 27.1 รองลงมามีอาชีพลูกจางเอกชน และ
ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ    ประชาชนที่ซื้อสินคาที่ระลึกมีวัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือตนเองและฝากผูอื่นเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 45.8) สวนที่ซื้อเพ่ือฝากผูอื่นและซื้อเพ่ือตัวเอง รอยละ 29.6 และ 24.6 ตามลําดับ 
 พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึก  ประชาชนมีความสนใจเลือกซื้อสินคาที่ระลึกแตกตางกัน เมื่อศึกษา
ประเภทของกิน พบวา สมฟก มีผูซื้อรอยละ 37.7 โดยผูซื้อสวนใหญ ซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง รองลงมาซื้อเพราะมี
ขนาดพอเหมาะ และมีหอสวยนาซื้อ  ไขเค็มดินสอพอง  เปนสินคาที่นักทองเที่ยวสวนใหญ นิยมซื้อ โดยรอยละ 
38.0 ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ รองลงมาเพราะยี่หอมีชื่อเสียง วุนน้ํามะพราว มีผูซื้อรอยละ 36.1 โดยสวนใหญ 
ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ รองลงมาซ้ือเพราะยี่หอมีชื่อเสียง  ทองมวน มีผูซื้อรอยละ 42.1 สวนใหญ ซื้อเพราะ
กลองใสสวยนาซื้อ รองลงมาเพราะมีขนาดพอเหมาะ ในการเลือกซื้อสินคาประเภทของใช ไดแก ผาพ้ืนเมือง มีผูซื้อ
รอยละ 16.6 สวนใหญซื้อเพราะสีและลวดลายสวยงาม รองลงมาคือฝมือทอประณีต  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มีผู
ซื้อรอยละ 30.8 สวนใหญซื้อเพราะฝมือการตัดเย็บประณีต  และเพราะสีและลวดลายสวยงาม  ดินสอพอง มีผูซื้อ
รอยละ 28.9 โดยสวนใหญผูซื้อเห็นวาเปนวัสดุธรรมชาติ มีซื้อเพราะเหตุผลอื่นไมมากนัก  เครื่องจักสาน มีผูซื้อรอย
ละ 24.6 สวนใหญซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม รองลงมาคือมีฝมือประณีต และมีขนาดพอเหมาะ  สินคาประเภทของ
ตกแตง ไดแก ผลิตภัณฑจากทองเหลือง มีผูซื้อรอยละ 16.9 สวนใหญซื้อเพราะฝมือประณีต และซื้อเพราะรูปทรง
สวยงาม   รูปปนจําลอง มีผูซื้อรอยละ 23.2 ผูซื้อสวนใหญซื้อเพราะเห็นวามีสีสวยงาม รองลงมาคือรูปทรงสวยงาม 
และชอบวัสดุที่ใชทํา  ดอกไมประดิษฐ มีผูซื้อรอยละ 24.2 เหตุผลในการซื้อเพราะสีสวยงาม รูปทรงสวยงาม และ
ชอบวัสดุที่ใชทํา เครื่องปนดินเผา มีผูซื้อรอยละ 13.7 เหตุผลในการซื้อเพราะ รูปทรงสวยงาม สีสวยงาม และชอบ
วัสดุที่ใชทํา 
             เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเพศ และวัย ประเภทของกิน  พบวาผูซื้อ
สมฟก ไขเค็มดินสอพอง สวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 26 – 35 ป  ซื้อมากกวากลุมอื่น วุนน้ํามะพราว ทองมวน ผู
ซื้อสวนใหญเปนหญิง กลุมอายุ 15 – 25 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  ประเภทของใช  ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง มีความ
แตกตางในกลุมผูซื้อดังนี้ ผาพื้นเมือง กลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง กลุมอายุ 
36 – 45 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  ดินสอพอง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น เครื่องจักสาน กลุมอายุ 56 –
70 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น  ประเภทของตกแตง มีดอกไมประดิษฐอยางเดียว คือ ที่ผูซื้อสวนใหญเปนหญิง นอกนั้น
ผูซื้อสวนใหญเปนชาย เมื่อพิจารณาตามวัยพบวา ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลือง กลุมอายุ 26 – 35 ป ซื้อมากกวา
กลุมอื่น  สวน รูปปนจําลอง ดอกไมประดิษฐ และเครื่องปนดินเผา กลุมอายุ 56 –70 ป ซื้อมากกวากลุมอื่น   
              เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก โดยจําแนกตามเหตุผลในการเลือกซื้อ  ประเภทของกิน 
นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อ สมฟก เพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง โดยชายใหความสําคัญกับยี่หอท่ีมี
ชื่อเสียงมากกวาหญิง เมื่อจําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 
ป สวนใหญซื้อสมฟก เพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 –70 ป สวนใหญซื้อ
สินคาเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ   ไขเค็มดินสอพอง  นักทองเท่ียวชายและหญิงสวนใหญซื้อ เพราะเห็นวามี
ขนาดพอเหมาะ โดยหญิงใหความสําคัญกับขนาดที่พอเหมาะมากกวาชาย จําแนกตามอายุพบวา นักทองเท่ียวกลุม
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อายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวายี่หอมีชื่อเสียง กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 
56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ สวนกลุมอายุ 45 – 55 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวากลองใส
สวยนาซื้อ  วุนนํ้ามะพราว นักทองเที่ยวชายสวนใหญซื้อโดยใหความสําคัญกับเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กําหนด  สวนนักทองเท่ียวหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวามีขนาดพอเหมาะ จําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 15 – 
25 ป สวนใหญซื้อโดยใหความสําคัญกับเหตุผลอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนด  กลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อ
เพราะยี่หอมีชื่อเสียง สวนกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 45 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะ
เห็นวามีขนาดพอเหมาะ  ทองมวน นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อ เพราะเห็นวากลองใสสวยนาซื้อ โดย
หญิงใหความสําคัญกับกลองมากกวาชาย จําแนกตามอายุพบวา นักทองเท่ียวทุกกลุมอายุ สวนใหญซื้อเพราะเห็น
วากลองใสสวยนาซื้อ โดยกลุมอายุ 26 – 35 ป ใหความสําคัญกับความสวยของกลองมากกวากลุมอื่น  สินคาที่
ระลึกประเภทของใช  นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อผาพ้ืนเมืองเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม  โดย
ชายใหความสําคัญกับสีและลวดลายมากกวาหญิง จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป กลุม
อายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อ เพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม 
สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป ซื้อเพราะเห็นวาฝมือทอประณีต  ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง  นักทองเที่ยวชายสวนใหญ
ซื้อเพราะเห็นวาฝมือการตัดเย็บประณีต สวนหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีและลวดลายสวยงาม จําแนกตามอายุ
พบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะวาสีและลวดลายสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุม
อายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะวาฝมือการตัดเย็บประณีต สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป 
สวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  ดินสอพอง นักทองเที่ยวสวนใหญซื้อเพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ 
โดยชายใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติมากกวาหญิง จําแนกตามอายุพบวา นักทองเท่ียวทุกกลุมอายุ สวนใหญ
ซื้อ ดินสอพอง เพราะเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ โดยกลุมอายุ 15 – 25 ป ใหความสําคัญกับวัสดุธรรมชาติ
มากกวานักทองเที่ยวกลุมอื่น  เครื่องจักสาน นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม 
โดยใหความสําคัญกับรูปทรงของสินคาใกลเคียงกัน เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป 
กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อ เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป สวน
ใหญซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต กลุมอายุ 36 – 45 ป ซื้อเพราะเห็นวาขนาดพอเหมาะ     สินคาที่ระลึกประเภท
ของใช  นักทองเที่ยวชายสวนใหญซื้อผลิตภัณฑจากทองเหลือง เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม สวนหญิงสวนใหญซื้อ
เพราะเห็นวาฝมือประณีต เมื่อจําแนกตามอายุพบวา กลุมอายุ 15 – 25 ป สวนใหญซื้อเพราะวารูปทรงสวยงาม  
กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาฝมือประณีต  สวนกลุมอายุ 46 – 55 ป 
และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม และฝมือประณีตในสัดสวนที่เทากัน  รูปปน
จําลอง นักทองเที่ยวทั้งชายและหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม โดยหญิงใหความสําคัญกับสีสวยงาม
มากกวาชาย  จําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุมอายุ 26 – 35 ป สวนใหญซื้อเพราะ
เห็นวารูปทรงสวยงาม  สวนนักทองเที่ยวกลุมอายุ 36 – 45 ป กลุมอายุ 46 – 55 ป และกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญ
ซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม   ดอกไมประดิษฐ นักทองเที่ยวชายและหญิงสวนใหญซื้อ เพราะเห็นวาสีสวยงาม  โดย
หญิงใหความสําคัญกับสีสวยงามมากกวาชาย เมื่อจําแนกตามอายุพบวา นักทองเที่ยวกลุมอายุ 15 – 25 ป และกลุม
อายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อ เพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม กลุมอายุ 26 – 35 ป และกลุมอายุ 36 – 45 ป สวนใหญ
ซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม สวนกลุมอายุ 46 –55 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงามและชอบวัสดุที่ใชทํา    
เครื่องปนดินเผา นักทองเท่ียวชายและหญิงสวนใหญซื้อเพราะเห็นวารูปทรงสวยงาม  เมื่อจําแนกตามอายุพบวา 
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กลุมอายุ 15 – 25 ป กลุมอายุ 26 – 35 ป กลุมอายุ 36 – 45 ป และกลุมอายุ 46 – 55 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวา
รูปทรงสวยงาม สวนกลุมอายุ 56 – 70 ป สวนใหญซื้อเพราะเห็นวาสีสวยงาม นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยว
จังหวัดลพบุรียังมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบสินคาที่ระลึก ในสินคาที่ระลึกประเภทของกิน มี
ขอเสนอแนะวา  ควรเปนสินคาที่มีรสชาติอรอย สินคาควรมีราคาถูก ควรเนนเรื่องความสะอาด ปลอดภัย สินคา
ควรมีคุณภาพ ควรผลิตสินคาใหหลากหลาย บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม ดูนาสนใจ ควรพัฒนารูปแบบ
สินคาใหเปนของประจําจังหวัด เปนสินคาที่มีประโยชน หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความรูในการพัฒนารูปแบบ
สินคา รูปแบบสินคาควรมีความแปลกตา นาสนใจ  ควรมีตราของจังหวัดประทับอยูที่สินคา ควรพัฒนารูปแบบ
สินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ      สินคาที่ระลึกประเภทของใช มีขอเสนอแนะวา สินคาควรเนนเรื่องประโยชนใน
การใชสอย  ควรพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด  ควรเปนสินคาที่มีคุณภาพ  สินคาควรมี
ราคาถูก  ควรผลิตสินคาที่เปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี   สินคาควรมีความแข็งแรง คงทน รูปแบบสินคาควรมี
ความแปลกใหม ดูนาสนใจ บรรจุภัณฑสินคาควรมีความสวยงาม ควรใชนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  รูปแบบสินคา
ควรเนนในเรื่องภูมิปญญาชาวบาน ควรพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  ผาพื้นเมืองควรมีสีสันและ
ลวดลายที่ทันสมัย สินคาควรมีความสวยงามเปนธรรมชาติ     สินคาที่ระลึกประเภทของตกแตง มีขอเสนอแนะวา  
รูปแบบสินคาควรมีความหลากหลาย  วัสดุในการทําสินคาควรมีความหลากหลาย  สินคาควรมีรูปแบบที่สวยงาม 
ทันสมัย  ขนาดของสินคาควรมีความหลากหลาย  สินคาควรมีรูปแบบที่เปนเอกลักษณของจังหวัด  สินคาควรมี
ราคาถูก  ควรพัฒนาสินคาใหมีรูปแบบแปลกแตกตางกับของที่อื่น   รูปแบบสินคาควรเนนในเรื่องภูมิปญญา
ชาวบาน สินคาควรมีความประณีต  ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นผสมผสานกับสมัยใหม  สินคาควรมีความสวยงามเปน
เอกลักษณแบบไทยๆ  รูปแบบสินคาควรดูเดน หรู แตราคาไมแพงมาก  ควรใชวัสดุที่มีในทองถิ่น  ควรสงเสริมให
แตละทองถิ่นผลิตสินคาที่ระลึก  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย/ Result and Discussion 
 ผลการวิจัยพบวา ประชาชนท่ีมาเท่ียวจังหวัดลพบุรีและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเปนเพศหญิงมากกวาชาย 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเพศหญิงเปนเพศที่มีลักษณะนิสัยในการซื้อของอุปโภคบริโภค และมีความพิถีพิถันในเรื่อง
การซื้อ เปนเพศที่รักสวยรักงามชอบการตกแตงประดับประดา ความประณีต ความสะอาด ความเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนเพศที่ชอบแสวงหาสิ่งของเครื่องใชเพ่ือตนเองและผูอื่น รวมทั้งชอบสะสมของที่มีคุณคาและความงาม
มากกวาเพศชาย  ทั้งนี้สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปวีณา โทนแกว (2542) ที่ทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่กําหนด
รูปแบบการใชจายในการทองเท่ียวภายในประเทศของคนไทย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 
900 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวเพศหญิงจะมีคาใชจายในการทองเท่ียวมากกวาเพศชาย   
 ผลการวิจัยพบวา ผูที่มาเที่ยวและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกสวนใหญเปนวัยหนุมสาว มีอายุระหวาง 15-25 ป  
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาวัยน้ีสภาพดานรางกายและจิตใจมีความพรอมในการเดินทางทองเที่ยว  มีความเปนผูใหญ 
อยูในวัยกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษา มีการตัดสินใจซื้อสูง อีกทั้งยังอยูในวัยที่เสาะแสวงหาสินคาอุปโภคบริโภค 
ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาวดี ชาวผาขาว (2548) ที่ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของที่ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลประชากรชาวไทยจํานวน 400 คน พบวา อายุของนักทองเที่ยวจะมีผลตอการกําหนด
คาใชจายในการทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยว ที่มีอายุ 21-30 ป จะมีอํานาจในการซื้อมากสุดและ สินใจในการซื้อของ
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ที่ระลึกดวยตนเอง และยังพบวาอายุเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว   ซึ่งเปนผล
ใหมีกลุมหนุมสาวซื้อของที่ระลึกกันเปนจํานวนมาก 

ผลการวิจัยพบวา ผูที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีมากกวาครึ่งเลือกซื้อสินคาที่ระลึกดวยวัตถุประสงคเพ่ือจะใช
เองและซื้อฝากผูอื่นดวย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเมื่อมาเที่ยวจังหวัดลพบุรีไดพบเห็นสินคาที่ระลึกซึ่งเปนผลิตผลของ
ทองถิ่นก็มีความอยากทดลองรับประทานหรืออยากทดลองใช บางคนอาจจะเคยไดรับทราบถึงชื่อเสียงของสินคา
นั้นๆ มากอนเมื่อมาพบเห็นสินคาที่ถูกใจ มีรูปทรงที่ชอบ มีขนาดที่พอเหมาะ มีตรารับรอง ก็ตัดสินใจเลือกซื้อ บาง
คนตองการหาซื้อสินคาที่ระลึกที่เปนเอกลักษณของจังหวัดเพ่ือเปนการสะสม หรือนําไปใหผูอื่นเพ่ือเปนของฝาก
แสดงใหรูวาตนไดมาเที่ยวจังหวัดลพบุรี หรือซื้อหาของที่มีคุณคาและเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุรีไปมอบให
ผูอื่นเปนการแสดงความคารวะหรือเปนการแสดงความมีน้ําใจตอผูอื่น ซึ่งเปนคานิยมที่ควรยกยองของคนไทย 
(สุพัตรา สุภาพ, 2543)  ซึ่งเปนผูมีน้ําใจไมตรี มีความเอื้ออารี รักพวกพองและเปนผูมีความกตัญูรูบุญคุณคน  

ผลการวิจัยพบวา ในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทของกิน ประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรีสวนใหญ
เลือกซื้อ ไขเค็มดินสอพอง มากเปนอันดับหนึ่ง ซื้อทองมวน สมฟก และ วุนนํ้ามะพราว ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะ ไขเค็มดินสอพอง เปนสินคาซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีในกลุมนักทองเที่ยว สามารถนํามาประกอบเปนอาหารได
หลายอยาง เก็บรักษาไดนาน มีผูผลิตหลายแหลง บรรจุภัณฑสวยงาม มีขนาดกะทัดรัดนาซื้อ ไดรับการคัดสรรเปน
ผลิตภัณฑสี่ดาว ใชวัสดุในทองถิ่นซึ่งถือเปนเอกลักษณของจังหวัดลพบุรี  ทองมวน เปนขนมที่กําลังไดรับความ
สนใจ เนื่องจากมีรสชาติอรอย รับประทานไดงาย บรรจุภัณฑสวยงาม มีขนาดที่พอเหมาะ และราคายอมเยา สมฟก 
มีผูสนใจเลือกซื้อพอสมควร โดยสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเหลานี้เพราะเปนสินคาที่มีชื่อเสียง แตอาจเปน
เพราะของกินดังกลาวเปนอาหารพื้นเมือง มีรสชาติอมเปรี้ยวคลายแหนมจึงมีกลุมหนึ่งท่ีใหความสนใจและอยาก
ทดลอง สวนวุนนํ้ามะพราวเปนอาหารหวานที่รับประทานไดงาย ในอดีตเคยไดรับความนิยมมากแตปจจุบันไดรับ
ความสนใจลดลง ประเภทของใช นักทองเที่ยวนิยมซื้อ ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมือง มากเปนอันดับหนึ่ง  ซื้อดินสอ
พอง เครื่องจักสาน และผาพ้ืนเมือง ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองปจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ 
ฝมือประณีต ลวดลายและสีสวยงาม และยังใชผาทอที่เปนเอกลักษณของจังหวัดมาจัดทําดินสอพอง สินคาซึ่งเปน
เอกลักษณของจังหวัดลพบุรี มีผูสนใจเลือกซื้อมาก ทั้งนี้เนื่องจากเห็นวาเปนวัสดุจากธรรมชาติ มีประโยชนหลาย
อยาง เครื่องจักสาน มีผูเลือกซื้อในจํานวนใกลเคียงกัน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะสินคาที่ระลึกดังกลาวเปนท่ีรูจักกัน
โดยทั่วไป ใชวัสดุหลายอยางมาทําการสานทําใหมีรูปแบบที่สวยงามแตกตางกันไป สวนผาพ้ืนเมือง เดิมไดรับ
ความนิยมมากปจจุบันลดความนิยมลงบาง แตก็ยังเปนผลิตภัณฑประจําจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง ประเภทของตกแตง 
ประชาชนท่ีมาเที่ยวสวนใหญเลือกซื้อ รูปปนจําลอง มากเปนอันดับหน่ึง ดอกไมประดิษฐ ผลิตภัณฑจากทองเหลือง 
และเครื่องปนดินเผา ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ รูปปนจําลอง มีขนาดเล็กสะดวกในการพกพา มีรูปแบบและใช
วัสดุที่หลากหลายใหเลือกซื้อ อีกทั้งยังมีราคาไมแพงมาก ยังเปนสัญลักษณของจังหวัดลพบุรี  ดอกไมประดิษฐ ทํา
ดวยผาหรือดินชนิดตางๆ มีความสวยงามเหมือนจริง มีความทนทาน และราคาไมแพง ผลิตภัณฑเครื่องทองเหลือง 
เปนของที่ระลึกที่มีความสวยงาม มีรูปแบบและมีหลายขนาด  ราคาคอนขางแพงและมีน้ําหนัก ผูที่ซื้อมักเปนคนที่มี
ความชอบและตองการสินคานี้จริงๆ สวนเคร่ืองปนดินเผา ปจจุบันเริ่มไดรับความนิยม มีการตกแตงดวยสีสวยงาม 
สามารถนําไปประดับตกแตงไดหลายลักษณะ 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางดานสินคาอันไดแก รูปทรง วัสดุ ขนาด สี และบรรจุภัณฑ ที่มีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึก มีดังนี้  ประเภทของกิน ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการเลือกซื้อคือ สินคามีขนาด
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พอเหมาะ ซึ่งสะดวกในการพกพาหรือราคาพอสมควร ยอมดึงดูดความสนใจใหอยากซื้อเปนประการแรก ความ
นาสนใจของบรรจุภัณฑ เพราะบรรจุภัณฑที่สวยงามดูดี สินคามีชื่อเสียง มีตรารับรองคุณภาพ อีกทั้งยังเปนท่ีรูจัก
และยอมรับในรสชาติ ยอมทําใหผูซื้อมีความมั่นใจและตัดสินใจเลือกซื้อไดดียิ่งขึ้น    ประเภทของใช ผลการวิจัย
พบวา ผลิตภัณฑจากผาพื้นเมืองและผาพื้นเมือง สีและลวดลาย ฝมือในการทํา มีผลตอการเลือกซื้ออยางมาก ทั้งน้ี
เพราะสีที่สวยงามและตรงตามรสนิยมของลูกคายอมมีผลในการโนมนาวใหตัดสินใจซื้อไดดี สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พนิตสุภา ธรรมประมวล (2544) ที่ทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการซื้อผาพื้นเมืองของผูบริโภคในจังหวัดลพบุรี 
โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 305 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูบริโภคนิยมผาพื้นเมืองที่มี่สี
กลมกลืน มีลวดลายไทย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน เหมัษฐิติ (2541) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผล
ตอการซื้อผาไหมมัดหมี่เพ่ือตัดชุดโอกาสพิเศษของขาราชการสตรีสถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 200 คน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในการซื้อผาไหมมัดหมี่ระดับการพิจารณา
มากที่สุดคือ ดานคุณภาพ สีและกระบวนการสี เนื้อผาและผิวสัมผัส ลวดลายผา ตามลําดับ   สวนเครื่องจักสาน
พบวา รูปทรงมีผลตอการเลือกซื้อมาก ทั้งน้ีเพราะรูปทรงยอมเปนที่ดึงดูดความสนใจ อีกทั้งรูปทรงของเครื่องจัก
สานยังมีสวนสัมพันธกับหนาที่ใชสอยอีกดวย   ประเภทของตกแตง จากผลการวิจัยพบวา รูปทรงและสีของสินคาที่
ระลึกมีผลตอการเลือกซื้อมากกวาอยางอื่น รองลงมาไดแกวัสดุที่ใชทํา  ทั้งน้ีเพราะสินคาประเภทของตกแตงยอม
ตองเนนการออกแบบใหมีความงามเปนประการสําคัญ รูปทรงและสีทําใหเกิดรูปลักษณที่สวยงามยอมสรางความ
สนใจชวนใหอยากซื้อ สอดคลองกับ วนิดา แกวเนตร (2545) ที่ทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาของที่
ระลึกประเภทหัตถกรรมพื้นบานของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล ประชากรจํานวน 352 คน ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญสนใจใน
รูปลักษณผลิตภัณฑมากกวาราคาสินคา 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวแตละวัย ผลการวิจัยพบวา 
ในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกเกือบทุกประเภท กลุมผูซื้อมากสุดอยูในวัยหนุมสาวซึ่งอยูในกลุมอายุ 15-25 ป กลุม
อายุ 36-45 ป  และ กลุมอายุ 26-35 ป ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวัยน้ีมีงานทํามีรายไดและมีประสบการณใน
การเลือกซื้อสินคา จึงทําใหมีการตัดสินใจดีกวากลุมอื่น อีกทั้งวัยนี้สวนใหญมีสภาพสมรสหรือมีครอบครัวแลว การ
ตัดสินใจซ้ือของกินของใชและของตกแตงเพ่ือใชในครัวเรือนจึงเปนสิ่งจําเปน เมื่อศึกษาในสวนละเอียดของ
พฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทของกิน พบวาไขเค็มดินสอพอง ผูซื้อกลุมอายุ 15-25 ป ซื้อเพราะยี่หอมีชื่อเสียง ผู
ซื้อกลุมอายุ36-45 ป  และ กลุมอายุ 26-35 ป ซื้อเพราะมีขนาดพอเหมาะ สวนกลุมอายุ 36-45 ป ซื้อเพราะกลองใส
สวย ทั้งนี้เพราะแตละกลุมคงจะมีจุดประสงคในการเลือกซื้อที่แตกตางกัน สวนทองมวนทุกกลุมเลือกซื้อดวยเหตุผล
เดียวกันคือ กลองใสสวย ทั้งนี้คงเปนเพราะสินคาดังกลาวมีสวนประกอบและคุณภาพเปนท่ีรูจักและยอมรับกัน
ทั่วไป ดังน้ันเมื่อกลองใสสวยก็เปนที่สนใจของผูซื้อ  สวนการเลือกซื้อสมฟก เกือบทุกกลุมเลือกซื้อเพราะความมี
ชื่อเสียงของสินคา แตกลุมอายุ 56-70 ป เลือกซื้อเพราะสินคามีขนาดพอเหมาะ  สินคาที่ระลึกประเภทของใช ซึ่ง
ไดแก ผาพื้นเมือง พบวาแตละกลุมเลือกซื้อดวยเหตุผล สีและลวดลายสวยงาม แตกลุมอายุ 46-55 ป เลือกซื้อ
เพราะดายที่ใชทอมีคุณภาพดี ผลิตภัณฑจากผาพ้ืนเมือง แตละกลุมเลือกซื้อเพราะฝมือการตัดเย็บประณีต แตกลุม
อายุ 46-55 ป และ กลุมอายุ 56-70 ป เลือกซื้อเพราะรูปทรงของผลิตภัณฑสวยงาม ดินสอพอง ทุกกลุมเลือกซื้อ
เพราะเปนวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งถือเปนลักษณะเดนอันเปนเอกลักษณของสินคาชนิดนี้  เครื่องจักสาน แตละกลุม
เลือกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม แตกลุมอายุ 26-35 ป เลือกซื้อเพราะฝมือในการทําประณีต  สินคาที่ระลึกประเภท
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ของตกแตง ซึ่งไดแกผลิตภัณฑจากทองเหลือง แตละกลุมอายุมีเหตุผลในการเลือกซื้อเพราะฝมือประณีต สวนกลุม
อายุ 15-25 ป ซื้อเพราะ รูปทรงสวยงาม  รูปปนจําลอง แตละกลุมเลือกซื้อเพราะสีสวยงาม สวนกลุมอายุ 15-25 ป 
และ กลุมอายุ 26-35 ป  เลือกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม  ดอกไมประดิษฐ แตละกลุมเลือกซื้อเพราะรูปทรงสวยงาม 
สวนกลุมอายุ 26-35 ป และ กลุมอายุ 36-45 ป เลือกซื้อเพราะสีสวยงาม เครื่องปนดินเผา ทุกกลุมอายุเลือกซื้อ
เพราะรูปทรงสวยงาม  
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ภาคผนวกที่ 3 

การเผยแพรผลงานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยรา

ชภัฏ
เทพ

สตร
ี

 114 

การเผยแพรผลงานวิจยั 
 

 ผูวิจยัไดนําผลสรุปงานวจิัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีระลกึของประชาชน 
ที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ี เผยแพรเพือ่ประโยชนตอผูเก่ียวของ ดังนี ้

1. ผูผลิตสินคาทีร่ะลึก ไดแก 
กลุมผูผลติวุนนํ้ามะพราว 

 กลุมผูผลติอาหารพื้นเมือง 
 กลุมผูผลติไขเค็มดินสอพอง 
 กลุมทอผาพื้นเมือง 
 กลุมประดิษฐผลิตภัณฑจากผา 
 กลุมดอกไมประดิษฐ 
 กลุมหัตถกรรมเครื่องจักสาน 
 กลุมผลิตภัณฑเครือ่งทองเหลือง 
 กลุมเบญจรงคทอง 
 กลุมดินเผาเพนทสี 
 กลุมดินสอพองสมุนไพร 
 กลุมวิสาหกจิชุมชน 
 กลุมแมบานเกษตรกร 

2. ผูจําหนายสินคาที่ระลึก ไดแก 
     ศูนยจําหนายสินคาท่ีระลกึจังหวัดลพบุรี 
 ศูนยจําหนายสินคา OTOP ตําบลทะเลชบุศร 
 รานจําหนายสินคาที่ระลึกพพิิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ 
 รานจําหนายสินคาที่ระลึกบริเวณศาลพระกาฬ 

3. สถาบันการศกึษาที่สอนเกีย่วกับการออกแบบและธุรกิจของที่ระลึก ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
วิทยาลัยอาชวีศึกษาลพบุรี 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี
วิทยาลัยสารพัดชางลพบุร ี
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 4.หนวยงานทีเ่กี่ยวของกับธรุกิจทองเที่ยว ไดแก 
  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 7 
  สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดลพบุร ี
  สํานักงานจังหวัดลพบุร ี

          5. เวบไซทหนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว ไดแก 
http://www.lopburi.go.th/  จังหวัดลพบุร ี
http://cddweb.cdd.go.th/lopburi/ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุร ี
http://www.tat7.com/home.html  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานภาคกลางเขต 7 
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                                   ภาคผนวกท่ี 4 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชน 
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กิจกรรมทีเ่ก่ียวของกบัการนาํผลจากโครงการไปใชประโยชน 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้สินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุร ีได
นําผลจากโครงการไปใชประโยชน ดังนี ้

1. การเผยแพรผลการวจิัยทางเอกสาร และทางเวบไซท 
2. การจัดนิทรรศการเผยแพรผลการวจิัย 
3. การฝกอบรม ใหคําปรึกษาแกกลุมผูผลติ ผูจําหนาย และผูสงเสริมการผลิต 
4. การนําผลการวิจยัไปสอนนักศึกษาสาขาการออกแบบ เพือ่พฒันาสินคาที่ระลึก 
 
ตางรางเปรียบเทียบวตัถุประสงค กจิกรรมที่ทํา และผลที่ไดรับ 
วัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว ผลที่ไดรับจากกิจกรรม 

  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชน
ที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
   ศึกษาปจจัยทางดานสินคาที่มี
ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินคาที่ระลึก  

  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของผู
ซื้อแตละวัย เพศ  

  ขอเสนอแนะในการพัฒนา
รูปแบบของสินคาที่ระลึก   

1.นําผลงานวิจัยไปเผยแพรใหผูผลิต
และผูจําหนายไดรับทราบถึง
พฤติกรรม และรูปแบบสินคาที่ผูซื้อ
สนใจเลือกซื้อ ทําใหผูผลิตมีขอมูล ที่
จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบสินคาที่
ระลึกใหตรงกับความตองการของ
นักทองเที่ยว โดยการเผยแพร
เอกสาร นิทรรศการ ฝกอบรม ให
คําปรึกษาแกกลุมผูผลิต และกลุมผู
จําหนาย 
 
2.นําผลการวิจัยเผยแพรทางเอกสาร
และทางเวบไซท เพ่ือใหผูที่
เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไปไดรบัรู
ขอมูลการวิจัยเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
 
3.นําผลการวิจัยไปใชสอนนักศึกษา 
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบผลิตภณัฑ และออกแบบ
ของที่ระลึก โดยเนนการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบสินคาใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมของผูซื้อ 

1.กลุมผูผลิตเริ่มมีความคดิริเริ่ม
สรางสรรค พัฒนาปรับปรุงสินคาที่
ระลึกแตละประเภทใหมีความ
นาสนใจ โดยมีรูปแบบที่สวยงาม
หลากหลาย เหมาะสมสอดคลอง
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อของ
นักทองเที่ยว 
 
 
 
 
2.สามารถกระจายความรูจาก
งานวิจัยใหแพรหลายในวงกวางขึ้น
อันจะทําใหผลการวิจัยไดนําไปใช
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสินคาที่ระลึกให
บังเกิดผลทางเศรษฐกิจตอไป 
 
3.ผูที่ศึกษาดานการออกแบบ ไดรับ
ขอมูลตางๆ ของการวิจัย นําไป
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบสินคาที่
ระลึกไดอยางเหมาะสมสอดคลอง
กับพฤติกรรมของผูซื้อ 
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                                  ภาคผนวกที่ 5 

รายงานการเงิน 
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รายงานการเงิน 

โครงการ พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกของประชาชนทีม่าเที่ยวจังหวัดลพบรีุ 
เปนเงินท้ังส้ิน 117,405 บาท     ตามสญัญา เลขที่ 021/2550 

 
ท่ี รายการ จํานวนเงิน 
1 คาตอบแทนผูวิจยั 15%  17,600 
2 คาตอบแทนผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือ 5 คนๆละ 1,000 บาท 5,000 
3 คาตอบแทนนกัศึกษาเกบ็ขอมูล จํานวน 10 คน 16 วัน เงิน 250บ./คน/วัน 40,000 
4 คาจางบันทึกขอมูล 2,000 
5 คาจางเหมาวิเคราะหแปรผลขอมูล 25,000 
6 คาจางเหมาพมิพ รวม 150 หนาๆ ละ 20 บาท 3,000 
7 คาจางอัดสําเนาแบบสัมภาษณ 4 หนา รวมทั้งสิ้น 870 ชุด 1,740 
8 คาจางอัดสําเนา เขาเลมรายงานฉบับสมบูรณ 25 เลมๆ ละ 200 บาท 5,000 
9 คาใชสอย คาวัสดุ คาวัสดุสาํนักงาน 18,065 
 รวม 117,405 

 

 
 

 


