สิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวสนใจในการมาท่องเที่ยวพื้นบ้านและพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณี ศึกษา เกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวพื้นบ้านเป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั เศรษฐกิจ
ในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ นอกจากนี้ สินค้าขึ้นชื่อพื้นบ้านยังเป็ นที่สนใจแก่นกั ท่องเที่ยว เช่นที่เกาะเกร็ ดเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีสินค้าขึ้นชื่อเก่าแก่เป็ นที่รู้จกั ทาให้มีการมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จึงได้ทาการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อศึกษาสิ่ งที่นกั ท่องเที่ยวสนใจในแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้าน ศึกษาพฤติกรรม
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวพื้นบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความพึงพอใจของ
สิ น ค้า ท้อ งถิ่ น ขึ้ นชื่ อ ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วพื้ น บ้า น เป็ นการวิ จัย เชิ ง ส ารวจ เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั มีจานวน 400 ราย โดยกาหนดโควตาของกลุ่มตัวอย่างตามเพศใน
จานวนที่ เ ท่ า กัน และได้ท าการสุ่ ม ตามจ านวน โดยรวบรวมตามจุ ด สาคัญ และกระจายอย่า งทั่วถึ ง ในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเกาะเกร็ ด สถิ ติ ที่ ใช้ใ นการวิจัย คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าสถิ ติ มชั ฌิ ม เลขคณิ ต
(Arithmetic Mean ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
ผลการวิจัยสรุ ปว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท/เดื อน สถานภาพโสด มา
ท่องเที่ ยวเกาะเกร็ ดครั้งแรกมีจานวนเกือบครึ่ งหนึ่ ง โดยส่ วนใหญ่รู้จกั แหล่งท่องเที่ ยวเกาะเกร็ ดจากญาติ สิ่ งที่
นักท่องเที่ยวชาวไทยสนใจมากที่ สุดคือ ภูมิทศั น์/สถานที่ สิ นค้าที่ระลึก วิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน และ
รสชาติอาหารที่ แปลกใหม่ ตามลาดับ สิ นค้าที่ ชื่นชอบมากที่สุดในแหล่งท่องเที่ยวคือ เครื่ องปั้ นดินเผา ทอดมัน
หน่อกะลาและแกงหน่อกะลา ขนมหวาน ผักผลไม้พ้นื บ้านตามลาดับ สิ นค้าที่เลือกซื้อในการมาท่องเที่ยวครั้งนี้คือ
เครื่ องปั้ นดินเผา ขนมหวาน ทอดมันหน่อกะลาและแกงหน่อกะลา ผักผลไม้พ้ืนบ้านตามลาดับ เหตุผลของการ
เลือกสิ นค้าขึ้นชื่อ เพราะหายากมีเฉพาะในท้องถิ่น เป็ นอาหารขึ้นชื่อและมีสูตรปรุ งเฉพาะท้องถิ่นตามลาดับ ส่ วน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝากส่วนใหญ่จานวนไม่เกิน 500 บาท
ความพึงพอใจในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ขึ้ นชื่ อมากที่ สุด พบว่า เป็ นสิ นค้าที่ มีชื่อ เสี ยง สิ นค้ามี ความ
สวยงาม สิ นค้ามีหลากหลายประเภท สิ นค้ามีความเป็ นเอกลักษณ์ สิ นค้ามีความสด สะอาด ถูกหลักอนามัย และ
สิ นค้ามีการออกแบบรู ปลักษณ์ที่ทนั สมัย ตามลาดับ ความพึงพอใจการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าขึ้นชื่ อด้านราคามาก
ที่สุดพบว่า ราคามีความยุติธรรมตรงตามป้ ายที่ติด มีความเหมาะสมกับตัวสิ นค้า และมีหลายระดับราคาให้เลือก
ซื้ อตามลาดับ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย พึงพอใจมากที่ สุดตามลาดับ พบว่า ร้านค้าตกแต่งได้สวยงาม มีความ
สะอาด และร้านค้าจัดได้สะดวกสบายในการเข้าชมตามลาดับ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดพึงพอใจมากที่สุดพบว่า
ผูข้ ายมีความเป็ นกันเองกับนักท่องเที่ยว การติดป้ ายประชาสัมพันธ์สินค้าขึ้นชื่อในพื้นที่ การลดราคา และการให้
ของแถมตามลาดับ
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ที่มาและปัญหา
การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนท้องถิ่น เป็ นการกระจายรายได้ทาให้เกิดการสร้างงานใน
ท้องถิ่น ขณะเดียวกันเป็ น ...การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นขอคนในท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่
พอใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ การขยายการท่องเที่ยวลักษณะเดี๋ยวกันนี้ คงเป็ นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยว ทาให้

