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การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวมาเลเซีย เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
แบบมัดย้อม แล้วนำผลิตภัณ ฑ์กลับไปสำรวจความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณ ฑ์ที่พัฒ นา
กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย กลุ่ ม ละ 400 คน โดยการสุ่ ม กลุ่ ม ตั วอย่ างตามสะดวก
ใช้กระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบัติการ ขั้ นการสังเกต และ
ขั้นการสะท้อนผล เครื่องมือที่ใช้การวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
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จักสาน และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
แบบมัดย้อมที่พัฒนา โดยนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกจักสาน
ประเภทกระเป๋ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นโต๊ ะ อาหาร และเครื่ อ งเขี ย น ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น แบบเซ็ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซ็ ต ละ
3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เน้ น โทนสี พ าสเทล ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อฝากให้บุคคลในครอบครัว 2) ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบ
มัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่พัฒ นา เป็นการนำข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่ อหา
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม ทั้งนี้ยังคงคำนึงถึงความชำนาญ
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ทำให้เกิดเซ็ตผลิตภัณฑ์
3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ เซ็ ต กระเป๋ า พาสเทล เซ็ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นโต๊ ะ อาหารพาสเทล และเซ็ ต เครื่ อ งเขี ย นพาสเทล
3) นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความพึงพอใจต่อเซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารพาสเทล โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 49.00 เนื่องจากมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะดวกต่อการใช้งาน มีความร่วมสมัย สวยงาม และมี
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในการซื้อมากที่สุด
คำสำคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เตยหนามจักสานแบบมัดย้อม นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย

Abstract
The purpose of this research was to study the decision-making behavior of
Malaysian tourists in buying basketry as a souvenir. The results of the behavior will be
developed the product made from local materials which was Tie Dyed Pandan Weaving,
and measured their satisfaction of the products after being developed. The data were
collected by using 400 convenience sampling in each group. The study used action
research process which consisted of four steps: Plan, Act, Observe, and Reflection. The
questionnaires were used in this research to study the decision-making behavior of
Malaysian tourists in buying basketry as a souvenir, and their satisfaction of the products
after being developed. The data from the questionnaire distributed the frequency,
percentage, and mean.
The results of this research showed that 1) The decision-making behavior of
Malaysian tourists in buying basketry souvenirs consisted of bags, tableware products,
and stationery products. The product appearance preferred to be a set of pastel tone
with 3-5 pieces per set. Looking for quality products which were useful, and practical,
as their main purpose is to buy for family members. 2) Souvenir products, which made
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from local materials, Tie Dyed Pandan Weaving have been developed by considering
and still maintaining the local wisdoms of the community and identity in Wang-phaya
Raman District, Yala Province. As the result, there were 3 set of products, namely the
pastel bag set, the pastel tableware set, and the pastel stationery set. 3) The results
showed that most of Malaysian tourists satisfied the set of tableware with pastel tone.
At the average of 49.00, due to their view on the product. It was a quality, practical,
contemporary, beautiful, and creative product. Additionally, it has also performed the
highest purchasing decision.
Keywords: Product Development, Souvenir Product, Tie Dyed Pandan Weaving, Malaysian Tourists
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1. บทนำ
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย
ข้อมูลการท่องเที่ยวไทยปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยกว่า 39.9 ล้านคน ก่อเกิดรายได้กว่า
1.64 ล้านล้านบาท โดยจำนวนนั กท่ องเที่ยวสามอัน ดับ ที่ สูงสุ ดได้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวจากประเทศจีน 10.99 ล้ านคน
มาเลเซีย 4.26 ล้านคน และอินเดีย 1.99 ล้านคน (สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2562) และข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม
ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จำนวน 300,368
คน (ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง, 2563)
อำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ในจังหวัดยะลา ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงจึง ทำให้มีอากาศดี และมีหมอกตลอดปี
ดังคำขวัญ ประจำอำเภอที่ว่า “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” จึงเกิดสถานที่ ท่ องเที่ ยว
แห่งใหม่คือสกายวอล์ค ที่ลอยอยู่เหนือ “ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง” (เทศบาลเมืองเบตง, 2559) ได้เปิดให้บริการในเดือน
ตุลาคม 2563 มีจุดเด่นคือ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี ชมพระอาทิตย์ขึ้น มีวิวทิวทัศน์ของ
ผืนป่าฮาลา-บาลา ทะเลสาบเขื่อนบางลาง และยังมองเห็นไปไกลได้ถึงประเทศมาเลเซีย โดยหลังการเปิดประเทศจะ
ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่เบตงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปลายเดือนตุลาคม
2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมถึง 76,866 คน (สยามรัฐออนไลน์, 2563)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา ได้เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 2543 โดยรวมกลุ่มลงทุนแปรรูปอาหารและขนม
เพื่ อ จำหน่ า ยตามร้ านค้ าในชุ ม ชนเพื่ อ สร้ างรายได้ เสริม หลั งเสร็ จสิ้ น ภารกิ จ จากการทำนาและกรี ด ยาง แต่ ก็ ยั งไม่
ประสบความสำเร็จ ในการดำเนิ น งานมากนั ก จึ งได้ ข อคำปรึ ก ษาจากทางสำนั ก งานเกษตรอำเภอรามั น และได้ รั บ
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คำแนะนำให้ นำวัตถุ ดิบ เตยหนามที่มี อยู่ มากในท้ อ งถิ่ นมาใช้ให้ เกิด ประโยชน์ แ ละสร้างมูล ค่าทางเศรษฐกิ จ จึงเป็ น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการทำธุ ร กิ จ จั ก สานเตยหนาม ที่ อ าศั ย ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ที่ สื บ ทอดจากบรรพบุ รุ ษ โดยมี
นางรอปิยะ เย๊าะลีมา เป็นประธานกลุ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานที่ผลิตและจำหน่ายในตลาดได้แก่
เสื่อ กระเป๋า กล่องดินสอ กล่องอเนกประสงค์ แฟ้ม และปกไดอารี่ ส่วนราคาสินค้าแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาด
ของสินค้า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับเครื่องหมาย มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน) และได้รับการคัดสรรเป็น
ผลิตภัณฑ์ระดับสามดาว ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก นำไปสู่การยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสันติภาพวังพญาในที่สุด
ทั้งนี้ในปี 2562-2563 ภายหลังที่ทีมผู้ร่วมวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้กับทางกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา จึงได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว ประเภทของใช้
ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และสามารถพัฒนาสู่สากลได้ ในปี 2564
ทีมวิจัยมีแผนนำผลิตภัณ ฑ์ของกลุ่มมาต่อยอดพั ฒนานวัตกรรมผลิตภั ณ ฑ์เตยหนามจักสานรูปแบบใหม่ที่ ใช้เทคนิ ค
การมัดย้อมเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งผลิตภัณฑ์ลวดลายใหม่นี้ ทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านสันติภาพ
วังพญาร่วมกับ ที มผู้วิจัยพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ในลักษณะเป็น ของที่ระลึก โดยเน้ นไปที่ก ลุ่มตลาดนักท่ องเที่ ยวมาเลเซี ย
ที่ชื่นชอบธรรมชาติและงานหัตถกรรมเป็นหลัก เนื่องจากมีเครือข่ายญาติพี่น้องและกัลยาณมิตร ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้
รวมถึงอยู่ใกล้แ หล่งท่ อ งเที่ ยวสกายวอล์ ค ทะเลหมอกอั ยเยอร์เวง ซึ่งเป็น แหล่ งท่ องเที่ ยวแห่ งใหม่ ของอำเภอเบตง
จังหวัดยะลา (รอปิยะ เย๊าะลีมา, 2563) โดยเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม
จะมีศักยภาพในการดึงดูดใจและกระตุ้นจูงใจให้ซื้อจากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมาเลเซียภายหลังจากสิ้นสุดสถานการณ์
โรคระบาดโควิด -19 ได้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ดีในความเป็นสิ นค้าของที่ระลึกที่สินค้ามีเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น เป็นสินค้าที่มีคุณค่าและหายาก มีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจ มีรูปร่าง ขนาด น้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ขนส่ง ใช้วัสดุและแรงงานในท้องถิ่น (วิบูล จันทร์แย้ม, 2551, น.19) ด้วยจากศักยภาพดังกล่าวของกลุ่มจึงเหมาะสมที่จะ
ได้รับการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
หลัก รองจากนัก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทย และมีโอกาสขยายไปสู่นั ก ท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มอื่ น ๆ ที่ มี ลัก ษณะความต้ อ งการหรื อ
พฤติกรรมใกล้เคียงกันนำไปสู่การต่อยอดการสร้างรายได้ ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนได้ในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
1.2.2 เพื่อพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ์ ของที่ระลึกจากวัสดุพื้ นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมสำหรับนั กท่องเที่ ยว
ชาวมาเลเซีย
1.2.3 เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนัก ท่อ งเที่ยวชาวมาเลเซียที่ มีต่อผลิตภั ณ ฑ์ ของที่ ระลึ กจากวัสดุพื้ นถิ่ น
เตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
เนื่ อ งจากสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ธพว. จำกัด ก่อ ตั้งขึ้น ปี 2554 ทางผู้วิจัย จึงใช้ข้ อมู ลทุ ติย ภู มิจากรายงานงบ
การเงินประจำปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด ระหว่างปี 2554-2562 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีและแจ้งให้สมาชิกทราบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
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2. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ ใช้กระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการ (action research) ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการวางแผน (plan) โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ (google form) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ทราบถึงความสนใจผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกประเภทจักสาน วัตถุประสงค์ของการซื้อผลิตภัณ ฑ์ บุคคลที่ซื้อผลิตภัณ ฑ์ ฝาก เกณฑ์ การซื้อผลิตภัณ ฑ์
แรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ โทนสีผลิตภัณฑ์ในการเลือกซื้อ จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว จำนวนผลิตภัณฑ์
ต่อหนึ่งทริปการท่องเที่ยว ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เวลาและสถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และบุคคลที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทจักสาน มากำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนาม
จักสานแบบมัดย้อมของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติการ (act) เป็นการพัฒนาโดยนำผลการที่ได้จากขั้นที่ 1 ร่วมกับการนำนวัตกรรมการมัดย้อม
แบบการพับสลับไปมา แล้วมัดด้วยเชือกฟางตรงกลางให้แน่น จากนั้นทำการย้อมสลับไปมา ซึ่งเป็นนวัตกรรมการมัดย้อม
แบบที่ได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มผู้ที่สนใจงานหัตถกรรม มาพัฒนาเป็นของที่ระลึกจำนวน 3 เซ็ตผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยังคง
คำนึงถึงความชำนาญของกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนร่วมด้วย
ขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกต (observe) นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนามาทำการสำรวจความพึงพอใจโดย
ใช้ แ บบสอบถาม เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมาเลเซี ย แบบออนไลน์ เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ความพึ งพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา
ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผล (reflection) การดำเนินการขั้นนี้เป็นการประเมินและตรวจสอบกระบวนการวิจัย
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 3 ขั้นการสังเกตมาอธิบายแปลความหมาย เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
วัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ว่าได้ผลตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว้หรือไม่หรือมี
ส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กระบวนการวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถทราบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ชอบงาน
หัตถกรรมที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.
Cochran (1977, น.93) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับค่าความคลาดเคลื่อนระดับนัยสำคัญ ที่ 0.05
นำมากำหนดขนาดของตัวอย่าง เพื่อความเหมาะสมของข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 400 คน
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (convenience sampling)
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย นี้ ป ระกอบด้ ว ย 2 ส่ วน ซึ่ งได้ แ ก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ชุ ด เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย 1 ชุด และศึกษาความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา 1 ชุด และ
การปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียโดยมีรายละเอียด ดังนี้
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2.2.1 แบบสอบถาม
1) แบบสอบถาม ชุดที่ 1 เรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซีย ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบเติมคำสั้นๆ ในช่องว่าง (short answer) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดั บการศึกษา
ชั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจักสานสำหรับนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซีย ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ประเด็นการศึกษาพฤติกรรม มีจำนวน 12
ข้อ ได้แก่ ความสนใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทจักสาน วัตถุประสงค์ของการซื้อผลิตภัณฑ์ บุคคลที่ซื้อฝากผลิตภัณฑ์
เกณฑ์ ก ารซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แรงจู งใจในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โทนสี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ในการเลื อ กซื้ อ จำนวนผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ หนึ่ ง
แหล่งท่องเที่ยว จำนวนผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งทริปการท่องเที่ ยว ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ เวลาและสถานที่ที่เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ และบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทจักสาน
2) แบบสอบถาม ชุดที่ 2 เรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบเติมคำสั้นๆ ในช่องว่าง (short answer) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ชั้นสูงสุด อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
วัส ดุพื้ น ถิ่ นเตยหนามจัก สานแบบมัด ย้อ มที่ พั ฒ นา ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
โดยเป็นคำถาม ในลักษณะให้เลือกตอบข้อที่เป็นจริงมากที่สุดเพียงข้อเดียว ประเด็นประเมินความพึงพอใจจัดแบ่งเป็น 9
ด้านได้แก่ ด้านอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงาม ด้านความสะดวกของการใช้งาน ด้าน
ความร่วมสมัย ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการขนส่ง ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด
สำหรับการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 3 ท่าน ถึงประเด็นความสอดคล้องและครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัย ความเหมาะสมและความสามารถในการสื่อสาร พบว่าอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
และนำมาหา ค่าความเชื่อมั่ น (reliability) โดยทดลองใช้ (try out) กับ กลุ่มตัวอย่างที่มีคุ ณ สมบั ติเหมือนกับ กลุ่มที่
ศึ ก ษาวิจั ย แต่ ไม่ ได้ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ างของประชากรที่ ศึ ก ษา จำนวน 30 ชุ ด แล้ ว นำมาหาค่ าความเชื่ อ มั่ น โดยใช้วิ ธี
หาค่าสัม ประสิทธิ์อัลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) พบว่าข้อคำถามทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.74 และ
0.78 ตามลำดับ โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่น 0.70 ขึ้นไปแสดงให้เห็นว่าข้อคำถามในแบบสอบถามนั้นมีความ
น่าเชื่อถือในระดับสูง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560)
2.2.2 การปฏิบัติการพัฒนา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยนำผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมกับการนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์แบบมัดย้อมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้น แบบเป็ นของที่ ระลึก จำนวน 3 เซ็ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ ผลิต ภัณ ฑ์ ละ 3 ชิ้ น และนำผลจากการศึ กษาความพึ งพอใจของ
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นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม มาสะท้อนกลับผลใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ สามารถจำแนกตามเครื่องมือ ดังนี้
2.3.1 แบบสอบถาม
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ย และร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ส่วนที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจัก
สานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
มาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าเฉลี่ยและร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ส่วนที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่และร้อยละ
แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ทั้ งนี้ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม จะถู ก นำมาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล อี ก ครั้ ง ก่ อ นที่ จ ะนำไป
ประมวลผลโดยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อทำการการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละในการตอบวัตถุประสงค์ที่
กำหนด
2.3.2 การปฏิบัติการพัฒนา
ข้อมูลที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ จะถูกนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เขียนพรรณนาเชิงเหตุผล (content analysis)
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยเก็บ รวบรวมข้อ มูลพฤติกรรมการตัดสิ น ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ข องที่ ระลึ กของนั กท่ องเที่ย วชาว
มาเลเซียแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ดำเนินปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนาแบบออนไลน์ วันที่ 10 กรกฎาคม ถึงวันที่
30 กรกฎาคม 2564
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3. สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาจำแนกตามวัตถุประสงค์ ปรากฏผลดังนี้
3.1 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก พบว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.50 อายุเฉลี่ย 30 ปี การศึกษาชั้นสูงสุดระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
44.50 อาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้าน คิดเป็นร้อยละ 21.50 และ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 3,000 ริงกิต
คิดเป็นร้อยละ 69.00
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจักสานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย พบว่า
ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ระลึ กประเภทจั ก สานที่ ได้รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ กระเป๋ า เช่ น กระเป๋ าหิ้ ว /สะพาย
กระเป๋าสตางค์/คลัช กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค/โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 30.50 ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เช่น แผ่นรอง
จาน ที่รองแก้ว ซองใส่ช้อนส้อม/มีด/ตะเกียบ ฯลฯ ร้อยละ 16.75 และ เครื่องเขียน เช่น กล่องดินสอ ปกสมุดโน้ต
แฟ้มเอกสาร ฯลฯ ร้อยละ 15.75 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการซื้อ เพื่อเป็นของฝาก คิดเป็นร้อยละ 43.75 สำหรับซื้อเป็น
ของฝากให้กับบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 54.00 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการซื้อ คิดเป็น
ร้อยละ 34.00 สำหรับแรงจูงใจในการซื้อ พบว่า เน้นคุณภาพ/ประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 41.25
มั ก เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โทนสี พ าสเทล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.75 จำนวนชิ้ น ที่ เลื อ กซื้ อ ต่ อ หนึ่ งแหล่ งสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
และต่อหนึ่งทริปการท่องเที่ยวพบว่า จำนวน 3-5 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 46.25 และ 43.00 ตามลำดับ ลักษณะการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 47.25 มักซื้อต่อหนึ่งแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว และต่อหนึ่งทริปการท่องเที่ยว
พบว่า จำนวน 3-5 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 46.25 และ 43.00 ตามลำดับ ลักษณะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 47.25 มักซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทจักสานเมื่อท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ คิดเป็นร้อยละ 57.75
สถานที่ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ตามสถานที่ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 38.50 และบุคคลในครอบครัวมีผลต่อ
การซื้อ คิดเป็นร้อยละ 44.00
จากการสังเคราะห์จากพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจักสานของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
นำไปสู่แนวทางของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจักสาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อมากที่สุด 3 ลำดับแรกคือ
ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร และเครื่องเขียน ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นแบบเซ็ตผลิตภัณฑ์ เซ็ตละ
3-5 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เน้ น โทนสี พ าสเทล ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ ส ามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อฝากให้บุคคลในครอบครัว
3.2 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ระลึ ก จากวั ส ดุ พื้ น ถิ่ น เตยหนามจั ก สานแบบมั ด ย้ อ มสำหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวมาเลเซีย
ผู้วิจัยและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจาก
วัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม โดยร่วมกันออกแบบและทำแบบร่างผลิตภัณ ฑ์ให้ ตรงตามข้อมูลจากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชาวมาเลเซีย รวมถึงคำนึงถึงความชำนาญ
ของกลุ่มด้านการทำเส้นเตยหนามให้นิ่ม เป็นเส้นเล็ก มีความมันวาวด้วยภูมิปัญ ญาท้องถิ่นของชุมชน โดยใช้วิธีการ
มัดย้อมแบบการพับสลับไปมา มัดตรงกลางด้วยเชือกฟางให้แน่น จากนั้นทำการย้อมสลับไปมา 3 สี โทนพาสเทล ได้แก่
สีชมพูอ่อน สีฟ้าอ่อน และสีม่วงอ่อน เป็นผลิตภัณ ฑ์ เซ็ตกระเป๋า เซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร และเซ็ตเครื่องเขียน
ดังภาพที่ 1-3
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รูปภาพที่ 1 เซ็ตผลิตภัณฑ์กระเป๋าพาสเทล

รูปภาพที่ 2 เซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารพาสเทล

รูปภาพที่ 3 เซ็ตผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนพาสเทล
3.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
แบบมัดย้อมที่พัฒนา
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
แบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย โดยศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์
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ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่พัฒนา ทั้ง 3 เซ็ตผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ข้อมูลที่ได้ ปรากฎดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนาม
จักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา
เซ็ตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
ประเด็นประเมินผล
แบบมัดย้อมที่พัฒนา
รวม
ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
กระเป๋าพาสเทล
ผลิตภัณฑ์
เครื่องเขียน
รายด้าน
n=400
บนโต๊ะอาหารพาสเทล
พาสเทล
ความถี่ ร้อยละ ความถี่
ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
175
43.75
122
30.50
103
25.75 100.00
คุณภาพผลิตภัณฑ์
146
36.50
190
47.50
64
16.00 100.00
ความสวยงาม
165
41.25
175
43.75
60
15.00 100.00
ความสะดวกของการใช้งาน
129
32.25
184
46.00
87
21.75 100.00
ความร่วมสมัย
123
30.75
179
44.75
98
24.50 100.00

ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนาม
จักสานแบบมัดย้อมที่พัฒนา
เซ็ตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสาน
ประเด็นประเมินผล
แบบมัดย้อมที่พัฒนา
รวม
ความพึงพอใจ
(ร้อยละ)
กระเป๋าพาสเทล
ผลิตภัณฑ์
เครื่องเขียน
รายด้าน
n=400
บนโต๊ะอาหารพาสเทล
พาสเทล
ความถี่ ร้อยละ ความถี่
ร้อยละ ความถี่ ร้อยละ
ความคิดสร้างสรรค์
133
33.25
162
40.50
105
26.25 100.00
การขนส่ง
165
41.25
134
33.50
101
25.25 100.00
การตัดสินใจซื้อ
160
40.00
188
47.00
52
13.00 100.00
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
149
37.25
196
49.00
55
13.75 100.00
จากตารางที่ 1 ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบว่า
มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณ ฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อม เซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร
พาสเทล มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ คิดเป็นร้อยละ 47.50 ด้านการตัดสินใจซื้อ คิดเป็นร้อยละ 47.00 ด้านความสะดวกของการ
ใช้ งาน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46.00 ด้ านความร่ว มสมั ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.75 ด้ า นความสวยงาม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 43.75
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ด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 40.50 ด้านอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และด้านการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 33.05 และ
30.50 ตามลำดับ ส่งผลให้มีการนำข้อมูลจากผลการวิจัยนี้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่ม

4. อภิปรายผล
งานวิจัยนี้ สามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
4.1 พฤติก รรมการตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ ของที่ ระลึกของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวมาเลเซีย พบว่า ประเภทผลิ ตภั ณ ฑ์
ของที่ ระลึ ก ประเภทจั ก สานที่ ได้ รับ ความสนใจมากที่ สุ ด คื อ กระเป๋ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นโต๊ ะ อาหาร และ เครื่ อ งเขี ย น
มีวัต ถุประสงค์ในการซื้อเพื่ อเป็ นของฝากให้กับ บุคคลในครอบครัว เกณฑ์ที่ สำคั ญ ในการซื้อคือคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์
สำหรับแรงจูงใจในการซื้อเน้นคุณภาพ/ประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้จริงโทนสีพาสเทลเป็นโทนสีที่มักเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
จำนวนชิ้นผลิตภัณฑ์ จำนวน จำนวน 3-5 ชิ้น ที่เลือกซื้อต่อหนึ่งแหล่งสถานที่หรือหนึ่งทริปการท่องเที่ยว ลักษณะการ
เลือกซื้อเป็นเซ็ตผลิตภัณฑ์ มักซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อท่องเที่ยว ณ สถานที่นั้น ๆ โดยเลือกซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยบุคคล
ที่มีผลต่อการซื้อ คือบุคคลในครอบครัว สอดคล้องกับ Bakar & Othman (2018, น.53-54) พบว่าผู้บริโภคชาวมาเลเซีย
นิยมสินค้าหัตถกรรม 5 ลำดับแรก ได้แก่ ของประดับตกแต่ง ของขวัญ ของที่ระลึกสำหรับองค์กร สินค้าแฟชั่นและ
เครื่องประดับ เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้าน สอดคล้องกับ วุฒิชัย วิถาทานัง (2559, น.113) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน โดยส่วนมากจะมีเหตุผลหลักในการเลือกสินค้าเพื่อนำกลับไปใช้เอง เพราะจะนึกถึง
เหตุผ ลหลั กในตัวผลิต ภัณ ฑ์ คือ ประโยชน์ใช้ส อยในตัวของเครื่องจักสาน โดยมองคุณ ค่ าทางงานเครื่องจั กสานอยู่ที่
ลวดลายความสวยงาม คุณค่าทางวัสดุในการออกแบบที่เป็นไม้ไผ่และหวาย การเลือกซื้อและพบสินค้าส่วนมากจะพบได้
จากสถานที่ท่องเที่ยว
4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กอปรกับใช้ความชำนาญ สอดแทรก
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สอดคล้อง
กับ ปุณฑริกา สุคนธสิงห์ (2557, น.67) พบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณ ภาพ และสวยงามตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
เป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ เนื่องจากการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายนั้นต้องผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง
สมาชิกในกลุ่มมีทักษะและความสามารถด้านการผลิต เป็นการสะท้อนให้เห็นศักยภาพขององค์กรในการผลิตสินค้าด้วย
ทักษะที่เกิดจากความชำนาญในการผลิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ศศิพร ต่ายคำ และ นรินทร์ สังข์รักษา (2558, น.606)
ที่ พ บว่า ผู้ ป ระกอบการวิส าหกิ จชุ มชนสามารถนำทรัพ ยากรท้ องถิ่ น เอกลัก ษณ์ ท้ อ งถิ่น และภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น มา
ผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชน
4.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนามจักสานแบบ
มัดย้อมที่พัฒ นา พบว่า เซ็ตผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เป็นเซ็ตผลิตภัณ ฑ์ที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียมีความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมมากที่สุด เนื่องจากมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มคี ุณภาพ สะดวกต่อการใช้งาน มีความร่วมสมัย สวยงาม และ
มีความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ Praspirom & Rugwongwan (2018, น.8) ที่พบว่ามีเพียง 3 ปัจจัยที่เป็นสิ่งสำคัญ
ในการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้บริโภคในมูลค่าผลิตภัณฑ์และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อของที่ระลึกมากขึ้นคือ สินค้าต้อง
นำเสนอการใช้ประโยชน์ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หมายความว่าลักษณะต้องแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในด้านอื่นหรือคือไม่ได้ลอกเลียนแบบ รวมถึงมีฝีมือ
ประณีต เป็นของขวัญ หรือของสะสมได้ และสอดคล้องกับ Mogindol & Bagul (2016, น.21) ที่พบว่า นักท่องเที่ยว
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สนใจสินค้าหัตถกรรมที่สามารถจัดแสดงได้ทั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน สามารถเป็นของขวัญ และเป็นงานฝีมือ เป็นสำคัญ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ผลิตหัตถกรรม นักการตลาด และผู้ค้าปลี ก เพราะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้
วางแผนในการผลิต ส่งเสริม หรือจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านให้ตรงกับศักยภาพความชอบของนักท่องเที่ยว

5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยด้านวิชาการ
จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ ต้นแบบจดลิขสิทธิ์ไว้ต่ อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนข้อมูลเลขที่
อ.004900 ประเภทงาน งานอื่ น ใดอั น เป็ น งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิ ท ยาศาสตร์ ห รือ แผนกศิ ล ปะ ชื่ อ ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเตยหนามจักสารแบบมัดย้อม Set “Pastel Tones”
5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้
5.2.1 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นเตยหนาม
จักสานแบบมัดย้อมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จักสานท้องถิ่นของชุมชนต่อไป เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ไปแล้วนั้น ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรร่วมกัน
กระตุ้ น ให้ เกิด การทำงานในการพั ฒ นาชุม ชนร่วมกั นอย่างสม่ำเสมอ โดยมี การกำหนดความต้ องการ การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน และการประเมินสะท้อนกลับจะช่วยให้การพัฒนาในชุมชนมีความยั่งยืนมากขึ้น
5.2.2 การศึกษาวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากวัสดุพื้นถิ่นใน
ชุมชนอื่น ที่มีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวมาเลเซีย
5.2.3 การถ่ายทอดความรู้ในการพั ฒ นารูป แบบผลิต ภั ณ ฑ์ ให้ กับ เยาวชน อั น จะนำไปสู่ การสร้างจิ ต สำนึ ก
การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตามมา
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจั ยการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของที่ ร ะลึ ก จากวั สดุ พื้ น ถิ่ น นี้ ส ามารถพั ฒ นางานวิจั ย ต่อ ในด้ านของ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ หรืออื่น ๆ ที่ชุมชนต้องการที่จะแก้ปัญหา
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