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บทคัดยอ
  ประเทศไทยถือเปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลดานการทองเท่ียว จากการมี       
แหลงทองเท่ียวทีห่ลากหลาย ทาํใหเปนทีส่นใจของนักทองเท่ียว ซึง่กอใหเกดิรายไดกบัประเทศจากการจับจายใชสอย
ในอุตสาหกรรมทองเท่ียว โดยสวนหน่ึงมาจากธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมือง ซึ่งเปนสินคา         
เพื่อเนนการเตือนความทรงจํา หรือเพ่ือใหระลึกถึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีไดไปเยือน และมีการซ้ือกลับไปยังภูมิลําเนา
ของตน  โดยสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมเกิดข้ึนจากภูมิปญญาของคนในแตละทองถิ่น และการประดิษฐ
สิ่งของที่ทําขึ้นจากฝมือคน โดยปราศจากเครื่องจักรจึงสงผลทําใหงานหัตถกรรมที่เกิดข้ึนมีรูปแบบ ลวดลาย และ
สสีนัทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกนัไปในแตละทองถิน่ โดยมผีลมาจากวัตถดุบิหรอืวสัดทุีน่าํมาใชในการผลิต 
สงผลทําใหงานหัตถกรรมมีความตองการในเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึนตามลําดับ กระกระท่ังปจจุบันงานหัตถกรรม            
กลายเปนสินคาตามทองตลาดทั่วไป ไมตอบโจทยลูกคา แตเปนการผลิตตามคําสั่งของพอคาคนกลางมากกวา         
โดยเฉพาะงานหัตถกรรมในบริบทของการทองเที่ยว ซึ่งบทความนี้ผูเขียนไดมีการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบทการทองเที่ยว โดยใชทฤษฎีสวนประสม
ทางการตลาด 7P’s มาประยุกตใชใน ดานผลิตภัณฑ การผลิตสินคาของธุรกิจตองนําเกณฑหรือความตองการ      
ของลูกคามาเปนตัวกําหนดในการผลิต ดานราคา ตองมีการกําหนดใหสอดคลองกับตนทุนของกระบวนการผลิต     
หรือวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ดานชองทางการจัดจําหนาย ตองมีการคํานึงถึงความสะดวกในการเขาถึงธุรกิจ           
ซึง่ธรุกจิควรเลือกตัง้อยูในแหลงทองเท่ียว ชมุชน หางสรรพสินคา เนือ่งจากขอจาํกดัในเร่ืองเวลา และความไมคุนเคย
เสนทางของนักทองเท่ียว รวมถึงการซ้ือขายในระบบออนไลน โดยตองมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ    
ดานการสงเสริมการตลาด มีการใชกระบวนการสื่อสารที่หลากหลายและสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย           
โดยธุรกิจตองสื่อใหลูกคาเห็นถึงคุณคา อรรถประโยชน และการบอกเลาเรื่องราวของสินคาผานปายราคา แผนพับ 
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เอกสาร พนักงานขาย  ดานบุคลากร ผูเกี่ยวของกับธุรกิจเร่ิมจากผูประกอบการตองมีทักษะท่ีหลากหลาย                   
และพนักงานมีทักษะการบริการที่ดี มีบุคลิกภาพ ภาษาพูดและภาษากายที่ดี  เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของธุรกิจ เริ่มต้ังแตการออกแบบ และการตกแตงทั้งภายในและภายนอกที่แสดง
ถึงความเปนตัวตน และภาพลักษณที่ชัดเจนของธุรกิจ เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเขาราน และดานความรวมมือ
ทางธุรกิจ การสรางความรวมมือกับชุมชนท่ีผลิตงานหัตถกรรมประเภทเดียวกัน หรือตางประเภทกัน เพื่อขยาย       
ฐานการผลิตและไดกลุมธุรกิจที่หลากหลายขึ้น ดังน้ันแนวทางการพัฒนาดังกลาวจะชวยใหทําใหธุรกิจมีโอกาส                     
ในการเพ่ิมมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาของธุรกิจ ที่กอเกิดรายไดและลดความเส่ียงของธุรกิจในดานของ    
ตนทุนสินคา 

คําสําคัญ
  ธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม   สวนประสมทางการตลาด

Abstract 
  Thailand is one of the most famous in tourism in the world and also has received rewards of amazing 
places. These attract the tourists to travel and make a great deal of income to country. A part of income 
is Handicraft-Souvenir Business especially native handicraft that’s unique in its place. The tourists have 
bought to their hometown. It reminds the tourists the days or the places they went. Native handicraft 
souvenir is handmade and local wisdom. Style and colour depend depend on each local material and 
native detail. These are why the handicraft is highly in need. Nowadays lots of handicrafts are at the 
market places but not attractive. Because of product for trader not for customer. By means of these         
articles, the author educated how to develop Handicraft-Souvenir Business in Context of Tourism by using 
the method of Marketing Mix 7P’s. In term of Product ; production should be base on criteria or needs of 
customer. Price ; should be set according to production process and raw material. Place ;  for distribution 
should be concerned with the convenience of business. The location should be in tourist attraction,       
community or department store due to the limitation of time and non-familiarization of place. Include the 
effect of online purchasing. It should be efficient service. Promotion ; should be utilized in many                  
purposes, communicative processes and appropriation for customer. The promotion should interpret the 
appreciation and utilization of souvenir. Presentation on pricing tag, brochure, document  and salesman 
in order to promote more value. Personals ; related personals, business owners or entrepreneurs should 
have various skill in business. Employees should be good personality, good verbal and non-verbal         
communication to make customer impression. Physical evidence ; beginning with design as well as         
interior and exterior decoration should illustrate identity and be obvious in unique of business in order to 
attract customers. Partnership ; business partnership with communities where have production and in 



32
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 9 ©ºÑº·Õè 1 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 – ¡Ã¡®Ò¤Á 2558 

line with various business. Therefore, the method of Marketing Mix 7P’s able to develop and create value 
added for Handicraft-Souvenir Business

Keywords
  Handicraft-Souvenir Business,   Marketing Mix

บทนํา
  ประเทศไทยถือเปนเมืองทองเท่ียวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และไดรับรางวัลดานการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง    
ทุกป อาทิเชน  Grand Travel Award Stockholm ใน ป ค.ศ. 2011 สาขาประเทศทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมสูงสุด 
(Best Tourist Country) และเปนปที่ 9 ที่ไทยไดรับรางวัลดังกลาวติดตอกัน (โพสตทูเดย, 2558) รางวัล  “เมืองที่ดี

ที่สุดในโลก”  The World’s Best Award 2012 ดวยคะแนนสูงสุด 89.87 จากนักทองเที่ยวและผูอาน “เทรเวล แอนด 
เลชเชอร”  (Travel + Leisure) นิตยสารทองเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา จากที่เคยไดรับรางวัลนี้มาแลวเมื่อป 
พ.ศ. 2551 ตอมาในป พ.ศ.  2553 ป พ.ศ. 2554 และติดตอกันมาในป พ.ศ. 2555 นี้ 3 ปซอน ขณะเดียวกัน
กรุงเทพมหานคร ยังไดรับรางวัลเมืองอันดับ 1 ในเอเชียทกุป ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 และป พ.ศ. 2553 – 
พ.ศ. 2555 เปนตน (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุออสโล, 2554) อกีทัง้มีแหลงทองเท่ียวทีห่ลากหลาย ซึง่หมายรวมถึง
แหลงทองเทีย่วทางธรรมชาต ิแหลงทองเทีย่วทางศลิปวฒันธรรม แหลงทองเทีย่วทางโบราณสถาน และแหลงทองเทีย่ว
ที่ไดมีการจัดสรางขึ้น (พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ พ.ศ. 2551, 2551) จึงทําใหเปนที่สนใจของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวตามจังหวัดตาง ๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี เลย ระยอง 
สุราษฎรธานี แมฮองสอน เชียงราย   เปนตน เมื่อพิจารณาจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 
ที่มีจํานวนนักทองเที่ยว 11,650,703 คน และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงป พ.ศ.  2557 เปนจํานวน 24,779,768 คน 
กอใหเกิดรายไดสูงถึง 1,171,651.42  ลานบาท  (กรมการทองเที่ยว, 2557) ซึ่งเปนรายไดที่เกิดข้ึนจากการจับจาย
ใชสอยที่เกี่ยวของกับการเดินทาง ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจรานอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจสินคา  
ที่ระลึก จึงเปนปจจัยที่ทําใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดใหความสําคัญตอการมุงเนนการพัฒนาสินคาและ
บริการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่องครบวงจร ซึ่งความพรอมของภาคบริการและการทองเที่ยว โดยสงเสริม
เศรษฐกิจสรางสรรค และการพัฒนานวัตกรรมทางความคิด  เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในสินคาการทองเที่ยว สงเสริม    
การลงทนุเพือ่การทองเทีย่วทีย่ัง่ยนื โดยคาํนงึถงึคุณคาและสิง่แวดลอม รวมถงึการสนบัสนนุการเสรมิสรางบรรยากาศ
การลงทุน ในกิจกรรมการทองเที่ยวใหม ๆ ที่มีศักยภาพ เชน ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจดานนันทนาการ โดยเฉพาะ
การจดัการการทองเทีย่ว โดยชมุชน การจดัการสนิคา OTOP และของทีร่ะลกึ เปนตน (คณะกรรมการนโยบายการทองเทีย่ว
แหงชาติ, 2554)

การผลิตสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม
  ธรุกจิสนิคาท่ีระลึก หรอืธรุกจิการขายของท่ีระลึก หรอืสนิคาสําหรับนกัทองเท่ียว ถอืเปนหน่ึงในธุรกจิบริการ
ที่อยูภายใตอุตสาหกรรมทองเที่ยว (พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522, 2551) สินคาที่ระลึก
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สาํหรบันกัทองเทีย่วทีเ่ปนสนิคาศิลปหตัถกรรมพืน้เมอืง และสนิคาทีท่ัว่ไปนัน้เปนสินคาเพือ่เนนการเตอืนความทรงจาํ 
หรือเพื่อใหระลึกถึงสถานที่ทองเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งนักทองเที่ยวโดยสวนมากจะซื้อ และนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน       
(สุวีรณัสญ โสภณศิริ, 2554) สินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมเกิดข้ึนจากภูมิปญญาของคนในแตละทองถิ่น        
โดยการประดิษฐสิ่งของที่ทําขึ้นจากฝมือคนและปราศจากเคร่ืองจักร (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2542 ; ปรีชา นันติภิวัฒน, 
2545) เชน การปน การหลอ การแกะสลัก และการถักทอ เปนตน  งานฝมอืทีป่ระดษิฐเหลานีท้าํขึน้ เพือ่เปนเคร่ืองไม
เครือ่งมอืในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเครือ่งใชในชีวติประจาํวนั จงึสงผลใหงานหัตถกรรมท่ีเกดิข้ึนมรีปูแบบ  
ลวดลาย และสสีนัทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะตวัแตกตางกนัไปในแตละทองถิน่ โดยมผีลมาจากวตัถดุบิหรอืวสัดทุีน่าํมา
ใชในการผลิต (เทื้อน ทองแกว, 2546) แตเมื่องานหัตถกรรมกาวเขาสูการผลิตในเชิงพาณิชย (Commercialization) 
มากขึน้ การผลติงานหตัถกรรมเชงิพาณชิย  ในชวงแรกเปนไปเพือ่ตอบสนองความตองการภายในชมุชนและทองถิน่
ใกลเคียงเปนหลัก (สมหมาย เปรมจิตต  ไชยวัฒน รุงเรืองศรี  และ  ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต, 2528 ; ศูนยวิจัยธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร แผนดินทอง, 2556) ตอมาเมือ่อตุสาหกรรมทองเทีย่วมกีารเตบิโตขึน้อยางตอเนือ่ง 
และมีความตองการสินคาตามขนาดอตุสาหกรรม แตเปนการผลิตตามคําสัง่ของพอคาคนกลางท่ีเนนการสงออกขาย
ในตลาดตางประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกา ยุโรป เยอรมัน เปนตน (โพสตทูเดย, 2558 ; ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 
2558) จงึไดมกีารผลติสนิคาทีร่ะลกึในเชงิพาณชิย เพ่ือปอนเขาสูตลาดอตุสาหกรรมทองเทีย่วและตลาดสินคาสงออก 
  เมื่อความตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการผลิตสินคาหัตถกรรมในเชิงพาณิชยมากข้ึน สงผลใหงาน
หัตถกรรมกลายเปนสินคาตามทองตลาดทั่วไป (Mass Product) ไมตอบโจทยลกูคาแตเปนการผลิตตามคําสั่งของ
พอคาคนกลางมากกวา โดยเฉพาะงานหัตถกรรมในบริบทของการทองเท่ียว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย              
คณะกรรมการดําเนินงานปศิลปหัตถกรรมไทย, 2533; เอื้องทิพย ศรีทอง, 2546) 

การพัฒนาธุรกิจสินคาที่ระลึก
  ในทัศนะของผูเขียนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น สงผลทําใหงานหัตถกรรมท่ีควรจะเปนสินคาเฉพาะ (Niche 
Product) ขาดความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว (เอื้องทิพย ศรีทอง, 2546 ; ชัยณรงค อริยะประเสริฐ, 2553) คุณภาพ
ไมไดมาตรฐาน ราคาไมเหมาะสม ไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาได (อภิญญา ศักดาศิโรรัตน, 2550)               
จึงมีคําถามวาธุรกิจควรทําอยางไรภายใตสถานการณดังกลาว ซึ่งจากการท่ีผูเขียนไดมีการทบทวนวรรณกรรม           
พบวาแนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบทการทองเท่ียว ธุรกิจตองพิจารณา   
ถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Market Mix) 7P’s ซึ่งเปนทฤษฎีของ Kotler (1998) ดังนี้
  1. ดานผลติภณัฑ (Product) การผลิตสนิคาทีร่ะลึกประเภทงานหตัถกรรมของธุรกิจตองไดมาตรฐานสากล 
โดยใชระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบ (วีระพล ทองมา  อรจนา จันทรประยูร  ชัช พงษศิวัฒน และ 
นวนจันทร ทองมา, 2553) แตในความเปนจริงคงเปนไดยาก เนื่องจากการผลิตตองใชมือเปนหลัก และวัสดุภายใน
ทองถิ่น จึงทําใหสินคาที่ผลิตมีเอกลักษณแตกตางกันไปในแตละทองถิ่น แมจะเปนสินคาชนิดเดียวกันก็ตาม ดังนั้น 
มาตรฐานจึงตองใชเกณฑของลูกคามาเปนตัวกําหนด และธุรกิจตองมีความเขาใจความตองการของลูกคา จึงทําให
สินคาที่ผลิตตองตอบโจทย และสนองความตองการ รสนิยม และประโยชนใชสอยของลูกคา
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  2. ดานราคา (Price) ตองมีการกําหนดราคาท่ีตอบสนองตอลกูคาทีเ่ปนนกัทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ
อยางยตุธิรรมและเทาเทยีมกัน (Levy & Weitz, 2007) ดงันัน้จงึควรกาํหนดราคาจากระดับคณุภาพ กระบวนการผลิต 
และวัตถุดิบในการผลิต มากกวาการกําหนดราคาจากกลุมลูกคา กลาวคือ ลูกคาสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน ตามระดับคุณภาพของสินคา
  3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย (Place / Process of Delivery) ธรุกจิควรตัง้อยูแหลงทองเท่ียว แหลงชุมชน 
ตลาดหรือยานทองเที่ยว ซึ่งลูกคาสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหมาซื้อสินคาของธุรกิจ  รวมถึง      
การเขาถึงธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ เชน หางสรรพสินคา หรือทาอากาศยาน สถานีขนสง ยานทองเที่ยว และยานการคา 
เปนตน (กลุวด ีละมายจนี, 2551 ;  ศริวิรรณ เสรรีตัน, 2546)  เนือ่งจากลูกคามขีอจํากดัในเร่ืองของเวลา และไมคุนเคย
กับสถานที่ที่ไปเยือน นอกจากนั้นชองทางการจัดจําหนายที่เปนการส่ังซื้อสินคาผานระบบออนไลนของธุรกิจตองมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงบริการหลังการขายเก่ียวกับกระบวนการ หรอืวธิกีารนําสงสินคาไปยังลูกคาไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ใชกระบวนการส่ือสารที่หลากหลายไมวาจะเปนสื่อโฆษณา 
เอกสาร แผนพับ เว็บไซต ใหตรงกับกลุมเปาหมายของธรุกิจ โดยเฉพาะการโฆษณาที่เปนการจายเงิน เพื่อซื้อพื้นที่
โฆษณาที่สงขอมูลถึงสื่อมวลชน ควรเนนการสรางจุดเดนและช้ีใหเห็นถึงคุณคาและอรรถประโยชนของสินคา
  5. ดานบคุลากร (People) ทกุระดับตองมี Service Mind การดําเนนิธรุกิจใหประสบความสําเรจ็ตองอาศัย
ผูประกอบการที่มีทักษะในหลายดาน เชน ดานการบริหารจัดการโดยเฉพาะการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม      
ทั้งภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ดานตลาดท่ีตองเขาใจความตองการของลูกคาทั้งภายใน        
และภายนอกประเทศ (วารุณี  ตันติวงศวาณิช, 2552) ดังนั้นผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการพัฒนาตนเอง 
ดานการศึกษาคนควา การฝกอบรม การอานตํารา เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชกับธุรกิจ  นอกจากน้ันพนักงาน
ผูใหบริการทุกระดับของธุรกิจตองมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งภาษาพูด ภาษากาย และทัศนคติ หรือการใหบริการแบบมือ
อาชีพ (การดี เลียวไพโรจน, 2558) เพ่ือสรางภาพลักษณและบริการที่มีประสิทธิภาพใหกับธุรกิจ เนื่องจากสินคา         
ที่ระลึกเปนสินคาทางวัฒนธรรมที่ตองอาศัยการบอกเลาเรื่องที่ผานจากพนักงานไปถึงลูกคา เพื่อใหลูกคาตัดสินใจ
การซ้ือไดงายขึ้น
  6. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุรกิจตองใหความสําคัญกับการออกแบบราน
และการตกแตงภายนอก เพื่อสามารถสรางแรงดึงดูดลูกคา รวมถึงการแสดงตัวตนและภาพลักษณที่ชัดเจนข้ึน            
วาธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึกประเภทไหน ลูกคากลุมเปาหมายของธุรกิจเปนใคร (ชัยณรงค อริยะประเสริฐ , 2553)  
รวมถึงการวางผังราน การกําหนดทิศทางการเดินและวางสินคา การจัดพื้นที่ภายในรานใหมีประสิทธิภาพและ             
ใชประโยชนสูงสุด รวมถึงการสรางบรรยากาศโดยการใชแสง สี และเสียงในการสรางบรรยากาศของราน  เพื่อเปน    
การสรางมูลคาและคุณคาใหกับสินคา และทําใหแตกตางจากธุรกิจประเภทเดียวกัน
  7. ดานความรวมมือทางธุรกิจ (Partnership / Participation) ธุรกิจหัตถกรรมไทยจะสามารถแขงขันได 
และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในตลาดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ปจจัยหน่ึงคือการสรางความรวมมือรวมกัน 
ในการขยายการจําหนายไปยังตลาดใหม ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2542) ซึ่งอาจจะ
เปนการรวมมือกับชุมชนท่ีมีการผลิตงานหัตถกรรมประเภทเดียวกัน หรือตางประเภทกันเพื่อขยายฐานการผลิต        
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และกลุมไดลูกคาที่หลากหลายมากขึ้น  รวมถึงการรวมมือกับตางประเทศเพื่อการขยายฐานสินคาหัตถกรรมไทยสู
เวทีโลก 

สรุป   
  ประเทศไทยมีชือ่เสียงและมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ทาํใหเปนสิง่ดงึดดูใจของนักทองเท่ียวในการเดิน
ทางเขามาและกอใหเกิดรายไดจากการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยว ซึ่งสวนหนึ่งมาจากการซ้ือสินคาที่ระลึก
ประเภทหัตถกรรมพ้ืนเมอืง ซึง่เกดิข้ึนจากภมูปิญญาของคนในแตละทองถ่ิน จากฝมอืคนและใชวสัดุทองถิน่เปนหลกั 
สงผลทํางานหตัถกรรมเกิดรปูแบบ ลวดลวด สสีนัทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน จงึทําให
งานหัตถกรรมเปนที่ตองการของลูกคา สงผลทําใหปจจุบันงานหัตถกรรมกลายเปนสินคาตามทองตลาดทั่วไป              
ไมตอบโจทยลูกคา แตเปนการผลิตตามคําสั่งของพอคาคนกลางมากกวา จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหธุรกิจ                
ตองหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจ สําหรับแนวทางการพัฒนาธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบท
การทองเทีย่ว สามารถใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดท่ีเปน 7P’s มาประยุกตใชในปจจยัแตละดานทีช่วยใหทาํให
ธุรกิจมีโอกาสเพิ่มมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาของธุรกิจที่กอใหเกิดรายได และลดความเสี่ยงของธุรกิจใน  
ดานตนทุนสินคา เพราะธุรกิจสินคาที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และสอดคลอง
กับแนวทางในการขับเคล่ือนการทองเท่ียวในแบบวิถีไทย อันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของแตละทองถ่ินซึ่งมี          
อัตลักษณทางวัฒนธรรมคูควรตอการอนุรักษ และสืบสานใหเปนมรดกท่ีทรงคุณคาของทองถิ่นรวมถึงชาติไทย  
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