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บทคัดย่อ 
กำรศึกษำวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชำวจีนท่ีซ้ือของท่ีระลึก 

(ยกตวัอยำ่งผลิตภณัฑย์ำงพำรำของร้ำนคำ้ปลอดภำษีไทยคิงเพำเวอร์) ”เป็นศึกษำวจิยัเชิงปริมำณ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษำ 1.) เพื่อแยกแยะสถำนะปัจจุบนัและควำมคืบหนำ้ของกำรวิจยัเก่ียวกบัของท่ีระลึกดำ้นกำรท่องเท่ียว
ผำ่นกำรทบทวนวรรณกรรมและกำรชกัน ำกำรก ำหนดพื้นและกำรวดัขนำด 2.) เพื่อส ำรวจควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง
ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่ำงชำติกับของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชำวจีนและควำมตั้งใจพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคผำ่นกำรวเิครำะห์เชิงประจกัษ ์ 

ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นอำยุระหว่ำง46-55ปี มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมำณ
6,001-8,000หยวน จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ท ำงำนบริษทัขำ้รำชกำร  

จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคจะส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงต่อระดบัผูบ้ริโภคและขอบเขตกำรบริโภค สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคดีข้ึนและอำจสูงกวำ่
ระดบัควำมตอ้งกำรสินคำ้ในทำงกลบักนัภำวะเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคค่อนขำ้งแย ่ 

ส่วนใหญ่ของพวกเขำเพื่อใชเ้องและมอบของขวญัให้กบัเพื่อน เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์แบบยำงพำรำท่ีคิง
พำวเวอร์จะค ำนึงถึงคุณภำพของผลิตภณัฑ์และพิจำรณำถึงแบรนด์ของผลิตภณัฑ์ดว้ย ผลกำรวิจยัพบว่ำรำคำถู
และส่วนลดจะเพิ่มควำมพึงพอใจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชำวจีนในกำรชอ้ปป้ิง จำกขอ้มูลกำรวิจยัสำมำรถน ำไป
ปรับปรุงกลยุทธ์ของร้ำนคำ้ปลอดภำษีคิงเพำเวอร์เพื่อตอบสนองไดต้รงตำมควำมตอ้งกำรนกัท่องเท่ียวชำวจีน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำวชิำธุรกิจอำเซียน มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษำกำรคน้ควำ้อิสระ 
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บทน า 
 กำรท่องเท่ียวมีบทบำทส ำคัญในชีวิตของคนกำรท่องเท่ียวได้พฒันำเป็นภำคท่ีมีศักยภำพของ

เศรษฐกิจโลกกำรพฒันำกำรท่องเท่ียวในประเทศไทยไดแ้กไ้ขปัญหำกำรจำ้งงำนในประเทศอยำ่งมำกพร้อมกบั
ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย ผูอ้  ำนวยกำรส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวประจ ำภูมิภำคเอเชีย
ตะวนัออกกล่ำวในกำรให้สัมภำษณ์กบันกัข่ำวจีนของประเทศจีนว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวน ำงำนมำสู่คน
ไทยมำกกวำ่ 3 ลำ้นคนทุกปี ตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีเฟ่ืองฟูไดน้ ำควำมสนใจของโลกมำสู่ประเทศไทยและ
ไดส้ร้ำงเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นส ำหรับประเทศไทยในกำรรวมและปรับตวัเขำ้กบักำรรวมตวักนัของเศรษฐกิจโลก ใน
ปัจจุบนัอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวไดก้ลำยเป็นอุตสำหกรรมใหม่ท่ีมีศกัยภำพและศกัยภำพในกำรพฒันำมำก
ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจำกน้ียงัเป็นจุดเติบโตท่ีส ำคัญของเศรษฐกิจของประเทศอีก ทั้งยงัเป็นหน่ึงใน
อุตสำหกรรมระหวำ่งประเทศท่ีมีกำรเติบโตและมีกำรแข่งขนัสูงท่ีสุดในประเทศไทย 

 กำรท่องเท่ียวรวมถึงองค์ประกอบ อำหำร ท่ีพกั กำรท่องเท่ียว กำรซ้ือและควำมบนัเทิงในห่วงโซ่
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวโดยรวมบทบำทของ “กำรซ้ือ” ในกิจกรรมกำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคญัเป็นพิเศษ
ส ำหรับกำรท่องเท่ียวในภูมิภำค หน่ึงในวิธีกำรส ำคญัในกำรสร้ำงรำยได ้กำรท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีครอบคลุม
ซ่ึงรวมถึงหกองค์ประกอบของอำหำรท่ีพกักำรเดินทำงกำรท่องเท่ียวกำรซ้ือและควำมบันเทิง ในห่วงโซ่
อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวโดยรวมบทบำทของ “กำรซ้ือ” ในกิจกรรมกำรท่องเท่ียวมีควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง เป็น
หน่ึงในวธีิท่ีส ำคญัในกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บัอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวในภูมิภำค ของท่ีระลึก (Tourist Souvenir) 
เป็นสินคำ้เพื่อกำรท่องเท่ียวท่ีมีมูลค่ำเพิ่มมกัจะมีค่ำใชจ่้ำยในกำรจบัจ่ำยสินคำ้ของนกัท่องเท่ียวเป็นจ ำนวนมำก 
ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทำงสังคมเป็นจ ำนวนมำก สถำนะของกำรพฒันำเร่ิม
สูงข้ึนเร่ือยๆ และโอกำสในกำรพฒันำในวงกวำ้งและศกัยภำพในกำรพฒันำท่ียิ่งใหญ่ไดดึ้งดูดควำมสนใจของ
นกัพฒันำกำรท่องเท่ียว จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรท่องเท่ียวทัว่โลกมำตรฐำนรำยไดข้องท่ีระลึกกำรท่องเท่ียว
ทัว่ทั้งอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวอยูท่ี่ 30% หำกอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวยงัค่อนขำ้งครบก ำหนดรำยไดข้องท่ี
ระลึกส ำหรับนกัท่องเท่ียวยงัสำมำรถเขำ้ถึง 40% ของรำยไดจ้ำกอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวทั้งหมด ในฐำนะท่ี
เป็นพิภพเล็กๆ ของวฒันธรรมดั้งเดิมและประเพณีพื้นบำ้นของชำวทอ้งถ่ินของท่ีระลึกไม่เพียงแต่มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจท่ีดี แต่ยงัมีคุณค่ำทำงสังคมค่ำทำงสังคมของมนัคือกำรเสริมสร้ำงภำพและสถำนะของสถำนท่ี
ท่องเท่ียวในสำยตำของนกัท่องเท่ียว 

 กำรพฒันำอย่ำงรวดเร็วของกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศท ำให้กำรบริโภคขำออกกลำยเป็นกระแส
หลกัของกำรบริโภคในปัจจุบนั ในฐำนะท่ีเป็นจุดหมำยปลำยทำงของนกัท่องเท่ียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
ประเทศไทยไดดึ้งดูดนกัท่องเท่ียวจ ำนวนมำกให้เดินทำงมำเป็นเวลำนำนและยงักระตุน้กำรบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน
อยำ่งต่อเน่ือง ร้ำนคำ้ปลอดภำษีไทยแลนด์คิงเพำเวอร์ก่อตั้งข้ึนในปี 1989 และไดก้ลำยเป็นร้ำนคำ้ปลอดภำษีท่ี
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ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ร้ำนคำ้ปลอดภำษีของคิงเพำเวอร์ดึงดูดลูกคำ้จ ำนวนมำกให้ใช้จ่ำยดว้ยผลิตภณัฑ์ท่ี
หลำกหลำยและส่วนลดมำกมำย 

 ในขณะท่ีกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วของร้ำนคำ้ปลอดภำษีระหว่ำงประเทศของคิงเพำเวอร์ก็เผชิญกบั
กำรแข่งขนัในตลำดจำกหลำยๆ ดำ้น ในปี 2015 ยอดขำยของร้ำนปลอดภำษีทัว่โลกมีมูลค่ำรวม 59.8 พนัลำ้น
ดอลลำร์สหรัฐร้ำนคำ้ปลอดภำษีขนำดใหญ่ท่ีแสดงโดยยุโรปและสหรัฐอเมริกำยงัคงเป็นตวัเลือกแรกส ำหรับ
นกัช็อปขำออก ในปีท่ีผำ่นมำกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วของกำรท่องเท่ียวในเอเชีย กำรแข่งขนัระหวำ่งร้ำนคำ้ปลอด
ภำษีเร่ิมรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง Korea Lotte Group ซ่ึงอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมของโลกในดำ้นยอดขำย
คำดวำ่จะจดัตั้ง Lotte Duty Free Shop ท่ีกรุงเทพในเดือนกรกฎำคม 2017 ซ่ึงเป็นภยัคุกคำมต่อร้ำนคำ้ปลอดภำษี
ของรำชำท่ีครองตลำดไทยอยู่เสมอ นอกจำกน้ี เน่ืองจำกกำรท ำให้เป็นเน้ือเดียวกนัของผลิตภณัฑ์ ยงัน ำไปสู่
ควำมหลำกหลำยของตวัเลือกลูกคำ้กลยุทธ์กำรตลำดแบบดั้งเดิมไม่ไดห้มำยถึงกำรปรับปรุงยอดขำยอีก ต่อไป 
คิงเพำเวอร์ร้ำนคำ้ปลอดภำษีระหวำ่งประเทศจ ำเป็นตอ้งวิเครำะห์พฤติกรรมกำรซ้ือของลูกคำ้ร้ำนคำ้ปลอดภำษี
จำกมุมมองของผูบ้ริโภคและพฒันำวิธีกำรตลำดท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ริโภคเพื่อให้โดดเด่นจำกกำร
แข่งขนัในตลำดท่ีรุนแรง 

 ในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค พฤติกรรมทำงจิตวิทยำท่ีผูบ้ริโภครับรู้มกัวดัจำกระดบักำรมีส่วนร่วม 
องคก์รสำมำรถก ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ตำมอิทธิพลของกำรมีส่วนร่วมใน
ระดบัต่ำงๆต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kmgman, 1966) เช่ือวำ่ในกระบวนกำรซ้ือผลิตภณัฑ์ผูบ้ริโภคมีทำงเลือกท่ี
แตกต่ำงกนัเม่ือเลือกผลิตภณัฑ์เน่ืองจำกระดบักำรมีส่วนร่วมท่ีแตกต่ำงกนั ในกำรวิจยัปัจจุบนันกัวิชำกำรเช่ือวำ่
กำรมีส่วนร่วมของผูบ้ริโภคมีผลกระทบเชิงบวกต่อควำมตดัสินใจซ้ือ ควำมตดัสินใจท่ีจะซ้ือเช่นเดียวกับ
ประสิทธิภำพทำงจิตวทิยำของผูบ้ริโภคจะปรำกฏข้ึนก่อนพฤติกรรมกำรซ้ือ 

 ดงันั้นกำรวิจยัเก่ียวกบัควำมตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมกำรซ้ือจึงมุ่งเนน้ไปท่ีกำรวดัควำมตดัสินใจ
ซ้ือดงันั้นกำรศึกษำคร้ังน้ีจึงมุ่งเน้นไปท่ีควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงลกัษณะส่วนบุคคลของลูกคำ้ ร้ำนคำ้ปลอดภำษี
และควำมตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมกำรซ้ือ แบบจ ำลองทำงทฤษฎีวิเครำะห์ผลกระทบของลกัษณะส่วนบุคคล
ของลูกคำ้ท่ีมีต่อควำมตดัสินใจในกำรซ้ือและพฤติกรรมกำรซ้ือ และกำรวเิครำะห์เสนอกลยทุธ์กำรตลำดท่ีดีท่ีสุด
เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็วของร้ำนคำ้ปลอดภำษีไทยคิงเพำเวอร์ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อแยกแยะสถำนะปัจจุบนัและควำมคืบหน้ำของกำรวิจยัเก่ียวกบัของท่ีระลึกดำ้นกำรท่องเท่ียว
ผำ่นกำรทบทวนวรรณกรรมและกำรชกัน ำ กำรก ำหนดพื้นและกำรวดัขนำด 
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2 .เพื่อส ำรวจควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียวต่ำงชำติกับของท่ีระลึกของ
นกัท่องเท่ียวชำวจีนและควำมพึงพอใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคผำ่นกำรวเิครำะห์เชิงประจกัษ ์ 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะได ้
1. สำมำรถหำค ำตอบให้กบัผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ว่ำตอ้งพฒันำไปดำ้นไหน ถึงจะตอบสนองควำม

ตอ้งกำรและเขำ้ใจสถำนกำรณ์นกัท่องเท่ียวชำวจีนไดถู้กตอ้งมำกยิง่ข้ึน เพื่อท ำใหร้้ำนคำ้มีรำยไดเ้พิ่มข้ึน 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวของร้ำนคำ้ปลอดภำษีไทยคิง

เพำเวอร์  
 
สมมติฐานในการวจัิย 

กำรวจิยคัร้ังน้ีมีสมมติฐำนดงัต่อไปน้ี 
1. กำรศึกษำนกัท่องเท่ียวชำวจีนท่ีมีลกัษณะแตกต่ำงกนัมีพฤติกรรมแตกต่ำงกนั 
2. กำรศึกษำนักท่องเท่ียวชำวจีนท่ีมีลกัษณะแตกต่ำงกนัมีควำมพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์ รำคำ กำร

ช่องทำง กำรส่งเสรินกำรตลำดแตกต่ำงกนั 
ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตดำ้นประชำกรและพื้นท่ี:นกัท่องเท่ียวชำวจีนท่ีมำซ้ือของในคิงเพำเวอร์ 
ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ:เพื่อให้เขำ้ใจถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชำวจีนท่ี

ซ้ือของท่ีระลึกในประเทศไทยกำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำควำมพึงพอใจของลูกคำ้ชำวจีนในกำรซ้ือ
ของท่ีระลึกในประเทศไทย  

ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ:ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2019 ถึง กรกฎำคม ปี 2019 
ระเบียบวธีิวจัิย 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม ไดแ้ก่เพศ อำย ุรำยไดเ้ป็นตน้ 
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชำวจีนท่ีซ้ือ

ของท่ีระลึก 
โดยลกัษณะค ำถำมเป็นแบบมำตรอนัตรภำค (Interval Scale) แต่ละขอ้ค ำถำมมีค ำตอบให้เลือก 5 

ระดบั โดยก ำหนดช่วงค่ำคะแนนดงัน้ี 
ระดบัมำกท่ีสุด ได ้5 คะแนน 
ระดบัมำก ได ้4 คะแนน 
ระดบัปำนกลำง ได ้3 คะแนน 
ระดบันอ้ย ได ้2 คะแนน 
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ระดบันอ้ยท่ีสุด ได ้1 คะแนน 
 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ำกแบบสอบถำมน ำมำท ำกำรวเิครำะห์โดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS ( 

Statistical Package for Social Sciences Version 21.0) เพื่อวเิครำะห์หำค่ำสถิติต่ำงๆ ตำมล ำดบัขั้นตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม ใชก้ำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยกำร แจกแจง

ควำมถ่ี หำค่ำร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวชำวจีนมำเท่ียวเชิง

กำรแพทยใ์นประเทศไทย กำรวเิครำะห์ขอ้มูลโดยกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) และค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
(Standard Deviation) โดยก ำหนดเกณฑใ์นกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉล่ีย โดยถือเกณฑด์งัน้ี (บุญชม ศรี
สะอำด 2535, 111) 

ค่ำเฉล่ีย แปลควำมหมำย 
 4.50 – 5.00 เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 เห็นดว้ยมำก 
 2.50 – 3.49 เห็นดว้ย 
 1.50 – 2.49 ไม่เห็นดว้ย 
 1.00 – 1.49 ไม่เห็นดว้ยมำกท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่เป็นอำยุระหว่ำง46-55ปี มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมำณ

6,001-8,000หยวน จบกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี ท ำงำนบริษทัขำ้รำชกำร จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบวำ่
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคจะส่งผลกระทบอยำ่งรุนแรงต่อระดบัผูบ้ริโภคและขอบเขตกำรบริโภค 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคดีข้ึนและอำจสูงกว่ำระดบัควำมต้องกำรสินคำ้ในทำงกลบักันภำวะ
เศรษฐกิจของผูบ้ริโภคค่อนข้ำงแย่ ส่วนใหญ่ของพวกเขำเพื่อใช้เองและมอบของขวญัให้กบัเพื่อน เม่ือซ้ือ
ผลิตภณัฑ์แบบยำงพำรำท่ีคิงพำวเวอร์จะค ำนึงถึงคุณภำพของผลิตภณัฑ์และพิจำรณำถึงแบรนด์ของผลิตภณัฑ์
ดว้ย ผลกำรวจิยัพบวำ่รำคำถูและส่วนลดจะเพิ่มควำมพึงพอใจพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชำวจีนในกำรชอ้ปป้ิง จำก
ขอ้มูลกำรวิจยัสำมำรถน ำไปปรับปรุงกลยุทธ์ของร้ำนคำ้ปลอดภำษีคิงเพำเวอร์เพื่อตอบสนองไดต้รงตำมควำม
ตอ้งกำรนกัท่องเท่ียวชำวจีนต่อไป 
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ค าแนะน าการวจัิย 
บทควำมน้ีกล่ำวถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและควำมพึงพอใจในกำรจบัจ่ำยของร้ำนคำ้ปลอดภำษีของคิง

เพำเวอร์อินเตอร์ เนชัน่แนลและกล่ำวถึงขอ้สรุปกำรวิจยัของบทควำมในเพศอำยุอำชีพอำชีพระดบัรำยได้ต่อ
เดือนและต่อไปน้ีโดยเฉพำะ ค ำแนะน ำ 

1. ใหป้รับปรุงวธีิกำรโฆษณำของช่องและเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของกำรโฆษณำ 
 หลงัจำกท ำกำรส ำรวจแบบสอบถำมในจุดท่ีพบกำรวิจยัพบวำ่ร้ำนคำ้ปลอดภำษี คิงพำวเวอร์ โพสต์

โฆษณำน้อยลงนอกเหนือจำกเวบ็ไซต์ของสนำมบินและร้ำนคำ้ท่ีมีเกือบไม่มีโฆษณำในประเทศและภูมิภำค
อ่ืนๆ เพื่อให้ผูเ้ขำ้ชมสำมำรถดูไดใ้นประเทศไทย ฉนัรู้จกั คิงพำวเวอร์ หลงัห้ำงเท่ำนั้น เรำควรปรับปรุงวิธีกำร
โฆษณำของร้ำนคำ้ปลอดภำษีและใช้ศิลปินต่ำงประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท ำกำรโฆษณำในขณะท่ีปล่อยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในลูกคำ้รำยใหญ่ ในปัจจุบนั คิงพำวเวอร์ โฆษณำบน facebook แต่นกัท่องเท่ียวชำวจีนท่ีใช้จ่ำยเงิน
จ ำนวนมำกในร้ำนคำ้ปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์ ไม่สำมำรถเขำ้ถึง Facebook ซ่ึงลดประสิทธิภำพกำรโฆษณำลง
อย่ำงมำกหำกคนจีนชอบไปท่ีโฆษณำ microblogging เพิ่ม เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวมำกข้ึนร้ำนค้ำปลอดภำษี
สำมำรถโฆษณำในนิตยสำรโทรทศัน์โฆษณำกลำงแจง้และส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจำกอินเทอร์เน็ต 

2. ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มกำรช็อปป้ิงของนกัท่องเท่ียวและมอบวธีิกำรช ำระเงินท่ีสะดวกสบำย 
 จำกกำรวิจยัพบวำ่ร้ำนคำ้ปลอดภำษีของคิงเสนอบตัรสมำชิกท่ีสูงกวำ่ ซ่ึงจะออกให้กบัคนไทยและ

นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติท่ีอำศยัอยู่ในประเทศไทย นกัท่องเท่ียวระยะสั้นไม่สำมำรถท ำบตัรสมำชิกได ้คุณไม่
สำมำรถรับผลประโยชน์จำกส่วนลดหรือของท่ีระลึกจ ำนวนมำกซ่ึงจะน ำไปสู่กำรลดลงของควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัของร้ำนคำ้ปลอดภำษี กำรเยี่ยมชมนักท่องเท่ียวชำวจีนต้องกำรใช้ WeChat และ Alipay เพื่อจ่ำย
ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งมีวธีิกำรช ำระเงินท่ีสะดวกส ำหรับนกัท่องเท่ียวจำกประเทศแหล่งส ำคญัเพื่อตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้และปรับปรุงกำรบริกำรท่ีสอดคลอ้งกนั 

ผลิตภณัฑท่ี์ซ้ือโดยผูบ้ริโภคท่ีร้ำนปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์จ ำเป็นตอ้งมำรับท่ีสนำมบินดงันั้นหำก
คุณต้องกำรซ้ือสินค้ำล่วงหน้ำอย่ำงน้อยส่ีชั่วโมงและลูกค้ำต้องไปท่ีศูนย์บริกำรของร้ำนปลอดภำษีเพื่อ
ลงทะเบียนบตัรช้อปป้ิงน ำหนังสือเดินทำงและเท่ียวบินออกจำกประเทศไทย ไม่ต้องซ้ือสินค้ำปลอดภำษี
สภำพแวดลอ้มกำรช็อปป้ิงน้ีจะ จ ำกดั กำรพฒันำร้ำนคำ้ปลอดภำษี ในควำมเป็นจริงร้ำนคำ้ปลอดภำษีของ คิง
พำวเวอร์ มีเวบ็ไซต์ขำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกคำ้ แต่ลูกคำ้ส่วนใหญ่ไม่เก่งในกำรใชร้้ำนคำ้ปลอดภำษี
ออนไลน์และไม่ชดัเจนว่ำโทรศพัท์มือถือสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชนัซ้ือสินคำ้ปลอดภำษี (Application) 
และไม่สำมำรถเปล่ียนรูปแบบ ดงันั้นจึงขอแนะน ำให้ร้ำนคำ้ปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์ ส่งเสริมวิธีกำรชอ้ปป้ิง
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มกำรช้อปป้ิงเปิดทำงท่ีสำมำรถซ้ือคร่ึงชัว่โมงก่อนออกจำกประเทศไทยและให้วิธีกำร
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ช ำระเงินท่ีสะดวกสบำยให้กับผูบ้ริโภคท่ีมีควำมเต็มใจท่ีจะซ้ือและส่งเสริมควำมเต็มใจ ผลกระทบของ
พฤติกรรมกำรซ้ือ 
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