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กำรศึ ก ษำวิ จ ัย เรื่ อ ง“พฤติ ก รรมและควำมพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วชำวจี น ที่ ซ้ื อ ของที่ ร ะลึ ก
(ยกตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ยำงพำรำของร้ำนค้ำปลอดภำษีไทยคิงเพำเวอร์ ) ”เป็ นศึกษำวิจยั เชิงปริ มำณ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษำ 1.) เพื่อแยกแยะสถำนะปั จจุบนั และควำมคืบหน้ำของกำรวิจยั เกี่ยวกับของที่ระลึกด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนกำรทบทวนวรรณกรรมและกำรชักนำกำรกำหนดพื้นและกำรวัดขนำด 2.) เพื่อสำรวจควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ควำมพึ ง พอใจของนัก ท่ องเที่ ย วต่ ำ งชำติ ก ับ ของที่ ระลึ ก ของนัก ท่องเที่ ย วชำวจี นและควำมตั้ง ใจพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคผ่ำนกำรวิเครำะห์เชิงประจักษ์
ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นอำยุระหว่ำง46-55ปี มีรำยได้เฉลี่ ยต่อเดื อนประมำณ
6,001-8,000หยวน จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ทำงำนบริ ษทั ข้ำรำชกำร
จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำสถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิ จของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลกระทบอย่ำง
รุ นแรงต่อระดับผูบ้ ริ โภคและขอบเขตกำรบริ โภค สถำนกำรณ์ ทำงเศรษฐกิ จของผูบ้ ริ โภคดี ข้ ึนและอำจสู งกว่ำ
ระดับควำมต้องกำรสิ นค้ำในทำงกลับกันภำวะเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคค่อนข้ำงแย่
ส่ วนใหญ่ของพวกเขำเพื่อใช้เองและมอบของขวัญให้กบั เพื่อน เมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์แบบยำงพำรำที่คิง
พำวเวอร์ จะคำนึ งถึงคุ ณภำพของผลิ ตภัณฑ์และพิจำรณำถึ งแบรนด์ของผลิ ตภัณฑ์ดว้ ย ผลกำรวิจยั พบว่ำรำคำถู
และส่ วนลดจะเพิ่มควำมพึงพอใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชำวจีนในกำรช้อปปิ้ ง จำกข้อมูลกำรวิจยั สำมำรถนำไป
ปรับปรุ งกลยุทธ์ของร้ำนค้ำปลอดภำษีคิงเพำเวอร์ เพื่อตอบสนองได้ตรงตำมควำมต้องกำรนักท่องเที่ยวชำวจีน
ต่อไป

นักศึกษำหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำธุรกิจอำเซียน มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2 ที่ ปรึ กษำกำรค้นคว้ำอิสระ
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บทนา
กำรท่ องเที่ ย วมี บ ทบำทส ำคัญในชี วิต ของคนกำรท่ องเที่ ย วได้พ ฒ
ั นำเป็ นภำคที่ มี ศ ัก ยภำพของ
เศรษฐกิจโลกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยได้แก้ไขปั ญหำกำรจ้ำงงำนในประเทศอย่ำงมำกพร้อมกับ
ส่ งเสริ มกำรเติ บโตทำงเศรษฐกิ จของประเทศไทย ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกำรท่องเที่ ยวประจำภู มิภำคเอเชี ย
ตะวันออกกล่ำวในกำรให้สัมภำษณ์ กบั นักข่ำวจีนของประเทศจีนว่ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวนำงำนมำสู่ คน
ไทยมำกกว่ำ 3 ล้ำนคนทุกปี ตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่เฟื่ องฟูได้นำควำมสนใจของโลกมำสู่ ประเทศไทยและ
ได้สร้ำงเงื่อนไขที่จำเป็ นสำหรับประเทศไทยในกำรรวมและปรับตัวเข้ำกับกำรรวมตัวกันของเศรษฐกิจโลก ใน
ปั จจุบนั อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวได้กลำยเป็ นอุตสำหกรรมใหม่ที่มีศกั ยภำพและศักยภำพในกำรพัฒนำมำก
ที่ สุ ดในประเทศไทย นอกจำกนี้ ย งั เป็ นจุ ด เติ บ โตที่ ส ำคัญของเศรษฐกิ จของประเทศอี ก ทั้ง ยัง เป็ นหนึ่ ง ใน
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศที่มีกำรเติบโตและมีกำรแข่งขันสู งที่สุดในประเทศไทย
กำรท่องเที่ยวรวมถึ งองค์ประกอบ อำหำร ที่พกั กำรท่องเที่ยว กำรซื้ อและควำมบันเทิงในห่ วงโซ่
อุ ตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวโดยรวมบทบำทของ “กำรซื้ อ” ในกิ จกรรมกำรท่องเที่ ยวมี ควำมสำคัญเป็ นพิเศษ
สำหรับกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค หนึ่ งในวิธีกำรสำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ กำรท่องเที่ยวเป็ นกิจกรรมที่ครอบคลุม
ซึ่ ง รวมถึ ง หกองค์ป ระกอบของอำหำรที่ พ กั กำรเดิ น ทำงกำรท่ อ งเที่ ย วกำรซื้ อและควำมบันเทิ ง ในห่ วงโซ่
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยรวมบทบำทของ “กำรซื้ อ” ในกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เป็ น
หนึ่งในวิธีที่สำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ให้กบั อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค ของที่ระลึก (Tourist Souvenir)
เป็ นสิ นค้ำเพื่อกำรท่องเที่ยวที่มีมูลค่ำเพิ่มมักจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรจับจ่ำยสิ นค้ำของนักท่องเที่ยวเป็ นจำนวนมำก
ซึ่ งก่ อให้เกิ ดประโยชน์ทำงเศรษฐกิ จและผลประโยชน์ทำงสังคมเป็ นจำนวนมำก สถำนะของกำรพัฒนำเริ่ ม
สู งขึ้นเรื่ อยๆ และโอกำสในกำรพัฒนำในวงกว้ำงและศักยภำพในกำรพัฒนำที่ยิ่งใหญ่ได้ดึงดู ดควำมสนใจของ
นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลกำรท่องเที่ยวทัว่ โลกมำตรฐำนรำยได้ของที่ระลึกกำรท่องเที่ยว
ทัว่ ทั้งอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวอยูท่ ี่ 30% หำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวยังค่อนข้ำงครบกำหนดรำยได้ของที่
ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวยังสำมำรถเข้ำถึง 40% ของรำยได้จำกอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งหมด ในฐำนะที่
เป็ นพิภพเล็กๆ ของวัฒนธรรมดั้งเดิ มและประเพณี พ้ืนบ้ำนของชำวท้องถิ่ นของที่ระลึ กไม่เพียงแต่มีมูลค่ำทำง
เศรษฐกิ จ ที่ ดี แต่ ย งั มี คุ ณ ค่ ำ ทำงสั ง คมค่ ำ ทำงสั ง คมของมัน คื อ กำรเสริ ม สร้ ำ งภำพและสถำนะของสถำนที่
ท่องเที่ยวในสำยตำของนักท่องเที่ยว
กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วของกำรเดิ นทำงไปต่ำงประเทศทำให้กำรบริ โภคขำออกกลำยเป็ นกระแส
หลักของกำรบริ โภคในปั จจุบนั ในฐำนะที่เป็ นจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยวในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ประเทศไทยได้ดึงดู ดนักท่องเที่ยวจำนวนมำกให้เดิ นทำงมำเป็ นเวลำนำนและยังกระตุ น้ กำรบริ โภคที่เพิ่ม ขึ้ น
อย่ำงต่อเนื่ อง ร้ำนค้ำปลอดภำษีไทยแลนด์คิงเพำเวอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และได้กลำยเป็ นร้ำนค้ำปลอดภำษีที่
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ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ร้ ำนค้ำปลอดภำษีของคิงเพำเวอร์ ดึงดู ดลู กค้ำจำนวนมำกให้ใช้จ่ำยด้วยผลิ ตภัณฑ์ที่
หลำกหลำยและส่ วนลดมำกมำย
ในขณะที่กำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วของร้ ำนค้ำปลอดภำษีระหว่ำงประเทศของคิงเพำเวอร์ ก็เผชิ ญกับ
กำรแข่งขันในตลำดจำกหลำยๆ ด้ำน ในปี 2015 ยอดขำยของร้ ำนปลอดภำษีทวั่ โลกมีมูลค่ำรวม 59.8 พันล้ำน
ดอลลำร์ สหรัฐร้ ำนค้ำปลอดภำษีขนำดใหญ่ที่แสดงโดยยุโรปและสหรัฐอเมริ กำยังคงเป็ นตัวเลื อกแรกสำหรั บ
นักช็อปขำออก ในปี ที่ผำ่ นมำกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วของกำรท่องเที่ยวในเอเชีย กำรแข่งขันระหว่ำงร้ำนค้ำปลอด
ภำษีเริ่ มรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Korea Lotte Group ซึ่ งอยูใ่ นอันดับที่สำมของโลกในด้ำนยอดขำย
คำดว่ำจะจัดตั้ง Lotte Duty Free Shop ที่กรุ งเทพในเดือนกรกฎำคม 2017 ซึ่ งเป็ นภัยคุกคำมต่อร้ำนค้ำปลอดภำษี
ของรำชำที่ครองตลำดไทยอยู่เสมอ นอกจำกนี้ เนื่ องจำกกำรทำให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกันของผลิ ตภัณฑ์ ยังนำไปสู่
ควำมหลำกหลำยของตัวเลื อกลู กค้ำกลยุทธ์กำรตลำดแบบดั้งเดิมไม่ได้หมำยถึ งกำรปรับปรุ งยอดขำยอีก ต่อไป
คิงเพำเวอร์ ร้ำนค้ำปลอดภำษีระหว่ำงประเทศจำเป็ นต้องวิเครำะห์พฤติกรรมกำรซื้ อของลูกค้ำร้ำนค้ำปลอดภำษี
จำกมุมมองของผูบ้ ริ โภคและพัฒนำวิธีกำรตลำดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้โดดเด่นจำกกำร
แข่งขันในตลำดที่รุนแรง
ในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมทำงจิตวิทยำที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ มกั วัดจำกระดับกำรมีส่วนร่ วม
องค์กรสำมำรถกำหนดกลยุทธ์กำรตลำดที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมอิทธิ พลของกำรมีส่วนร่ วมใน
ระดับต่ำงๆต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Kmgman, 1966) เชื่ อว่ำในกระบวนกำรซื้ อผลิตภัณฑ์ผูบ้ ริ โภคมีทำงเลื อกที่
แตกต่ำงกันเมื่อเลือกผลิตภัณฑ์เนื่ องจำกระดับกำรมีส่วนร่ วมที่แตกต่ำงกัน ในกำรวิจยั ปั จจุบนั นักวิชำกำรเชื่ อว่ำ
กำรมี ส่ วนร่ วมของผูบ้ ริ โภคมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกต่ อควำมตัดสิ นใจซื้ อ ควำมตัดสิ นใจที่ จะซื้ อเช่ นเดี ย วกับ
ประสิ ทธิ ภำพทำงจิตวิทยำของผูบ้ ริ โภคจะปรำกฏขึ้นก่อนพฤติกรรมกำรซื้ อ
ดังนั้นกำรวิจยั เกี่ยวกับควำมตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมกำรซื้ อจึงมุ่งเน้นไปที่กำรวัดควำมตัดสิ นใจ
ซื้ อดังนั้นกำรศึกษำครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะส่ วนบุคคลของลูกค้ำ ร้ำนค้ำปลอดภำษี
และควำมตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมกำรซื้ อ แบบจำลองทำงทฤษฎีวิเครำะห์ผลกระทบของลักษณะส่ วนบุคคล
ของลูกค้ำที่มีต่อควำมตัดสิ นใจในกำรซื้ อและพฤติกรรมกำรซื้ อ และกำรวิเครำะห์เสนอกลยุทธ์กำรตลำดที่ดีที่สุด
เพื่อส่ งเสริ มกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ วของร้ำนค้ำปลอดภำษีไทยคิงเพำเวอร์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อแยกแยะสถำนะปั จจุบนั และควำมคืบหน้ำของกำรวิจยั เกี่ยวกับของที่ระลึกด้ำนกำรท่องเที่ยว
ผ่ำนกำรทบทวนวรรณกรรมและกำรชักนำ กำรกำหนดพื้นและกำรวัดขนำด
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2 .เพื่อสำรวจควำมสัม พันธ์ ระหว่ำงควำมพึงพอใจของนัก ท่ องเที่ ยวต่ ำงชำติ ก ับของที่ ระลึ ก ของ
นักท่องเที่ยวชำวจีนและควำมพึงพอใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคผ่ำนกำรวิเครำะห์เชิงประจักษ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้
1. สำมำรถหำคำตอบให้กบั ผูป้ ระกอบกำรร้ ำนค้ำว่ำต้องพัฒนำไปด้ำนไหน ถึ งจะตอบสนองควำม
ต้องกำรและเข้ำใจสถำนกำรณ์นกั ท่องเที่ยวชำวจีนได้ถูกต้องมำกยิง่ ขึ้น เพื่อทำให้ร้ำนค้ำมีรำยได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรกำหนดกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของร้ ำนค้ำปลอดภำษีไทยคิง
เพำเวอร์
สมมติฐานในการวิจัย
กำรวจิยคั รั้งนี้มีสมมติฐำนดังต่อไปนี้
1. กำรศึกษำนักท่องเที่ยวชำวจีนที่มีลกั ษณะแตกต่ำงกันมีพฤติกรรมแตกต่ำงกัน
2. กำรศึ กษำนักท่องเที่ ยวชำวจี นที่ มีลกั ษณะแตกต่ำงกันมี ควำมพึงพอใจต่อผลิ ตภัณฑ์ รำคำ กำร
ช่องทำง กำรส่ งเสริ นกำรตลำดแตกต่ำงกัน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้ำนประชำกรและพื้นที่:นักท่องเที่ยวชำวจีนที่มำซื้ อของในคิงเพำเวอร์
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ:เพื่อให้เข้ำใจถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่
ซื้ อของที่ระลึกในประเทศไทยกำรศึกษำครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของลูกค้ำชำวจีนในกำรซื้ อ
ของที่ระลึกในประเทศไทย
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ:ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ปี 2019 ถึง กรกฎำคม ปี 2019
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม ได้แก่เพศ อำยุ รำยได้เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนที่ซ้ื อ
ของที่ระลึก
โดยลักษณะคำถำมเป็ นแบบมำตรอันตรภำค (Interval Scale) แต่ละข้อคำถำมมี คำตอบให้เลื อก 5
ระดับ โดยกำหนดช่วงค่ำคะแนนดังนี้
ระดับมำกที่สุด ได้ 5 คะแนน
ระดับมำก ได้ 4 คะแนน
ระดับปำนกลำง ได้ 3 คะแนน
ระดับน้อย ได้ 2 คะแนน
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ระดับน้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน
ข้อมูลที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำมนำมำทำกำรวิเครำะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS (
Statistical Package for Social Sciences Version 21.0) เพื่อวิเครำะห์หำค่ำสถิติต่ำงๆ ตำมลำดับขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนภำพของผูต้ อบแบบสอบถำม ใช้กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำร แจกแจง
ควำมถี่ หำค่ำร้อยละ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชำวจีนมำเที่ยวเชิง
กำรแพทย์ในประเทศไทย กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และค่ำส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
(Standard Deviation) โดยกำหนดเกณฑ์ในกำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย โดยถือเกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรี
สะอำด 2535, 111)
ค่ำเฉลี่ย แปลควำมหมำย
4.50 – 5.00 เห็นด้วยมำกที่สุด
3.50 – 4.49 เห็นด้วยมำก
2.50 – 3.49 เห็นด้วย
1.50 – 2.49 ไม่เห็นด้วย
1.00 – 1.49 ไม่เห็นด้วยมำกที่สุด
ผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่เป็ นอำยุระหว่ำง46-55ปี มีรำยได้เฉลี่ ยต่อเดื อนประมำณ
6,001-8,000หยวน จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรี ทำงำนบริ ษทั ข้ำรำชกำร จำกผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของผูบ้ ริ โภคจะส่ งผลกระทบอย่ำงรุ นแรงต่อระดับผูบ้ ริ โภคและขอบเขตกำรบริ โภค
สถำนกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิ จของผูบ้ ริ โภคดี ข้ ึ นและอำจสู ง กว่ำระดับ ควำมต้องกำรสิ นค้ำ ในทำงกลับกันภำวะ
เศรษฐกิ จของผูบ้ ริ โภคค่ อนข้ำ งแย่ ส่ วนใหญ่ ข องพวกเขำเพื่อใช้เองและมอบของขวัญให้กบั เพื่อน เมื่ อซื้ อ
ผลิตภัณฑ์แบบยำงพำรำที่คิงพำวเวอร์ จะคำนึ งถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์และพิจำรณำถึงแบรนด์ ของผลิตภัณฑ์
ด้วย ผลกำรวิจยั พบว่ำรำคำถูและส่ วนลดจะเพิ่มควำมพึงพอใจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชำวจีนในกำรช้อปปิ้ ง จำก
ข้อมูลกำรวิจยั สำมำรถนำไปปรับปรุ งกลยุทธ์ของร้ำนค้ำปลอดภำษีคิงเพำเวอร์ เพื่อตอบสนองได้ตรงตำมควำม
ต้องกำรนักท่องเที่ยวชำวจีนต่อไป
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คาแนะนาการวิจัย
บทควำมนี้กล่ำวถึง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและควำมพึงพอใจในกำรจับจ่ำยของร้ำนค้ำปลอดภำษีของคิง
เพำเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลและกล่ำวถึ งข้อสรุ ปกำรวิจยั ของบทควำมในเพศอำยุอำชี พอำชี พระดับรำยได้ต่อ
เดือนและต่อไปนี้โดยเฉพำะ คำแนะนำ
1. ให้ปรับปรุ งวิธีกำรโฆษณำของช่องและเพิ่มกำรมีส่วนร่ วมของกำรโฆษณำ
หลังจำกทำกำรสำรวจแบบสอบถำมในจุดที่พบกำรวิจยั พบว่ำร้ำนค้ำปลอดภำษี คิงพำวเวอร์ โพสต์
โฆษณำน้อยลงนอกเหนื อจำกเว็บไซต์ของสนำมบิ นและร้ ำนค้ำที่ มีเกื อบไม่มีโฆษณำในประเทศและภู มิ ภำค
อื่นๆ เพื่อให้ผเู ้ ข้ำชมสำมำรถดูได้ในประเทศไทย ฉันรู ้จกั คิงพำวเวอร์ หลังห้ำงเท่ำนั้น เรำควรปรับปรุ งวิธีกำร
โฆษณำของร้ ำนค้ำปลอดภำษีและใช้ศิลปิ นต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกำรโฆษณำในขณะที่ปล่อยข้อมูลที่
เกี่ ยวข้องในลู กค้ำรำยใหญ่ ในปั จจุบนั คิงพำวเวอร์ โฆษณำบน facebook แต่นกั ท่องเที่ยวชำวจี นที่ใช้จ่ำยเงิ น
จำนวนมำกในร้ำนค้ำปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์ ไม่สำมำรถเข้ำถึง Facebook ซึ่งลดประสิ ทธิภำพกำรโฆษณำลง
อย่ำงมำกหำกคนจี นชอบไปที่ โฆษณำ microblogging เพิ่ม เพื่อดึ งดู ดนัก ท่ องเที่ ยวมำกขึ้ นร้ ำ นค้ำปลอดภำษี
สำมำรถโฆษณำในนิตยสำรโทรทัศน์โฆษณำกลำงแจ้งและสื่ ออื่นๆ นอกเหนือจำกอินเทอร์เน็ต
2. ปรับปรุ งสภำพแวดล้อมกำรช็อปปิ้ งของนักท่องเที่ยวและมอบวิธีกำรชำระเงินที่สะดวกสบำย
จำกกำรวิจยั พบว่ำร้ำนค้ำปลอดภำษีของคิงเสนอบัตรสมำชิ กที่สูงกว่ำ ซึ่ งจะออกให้กบั คนไทยและ
นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวระยะสั้นไม่สำมำรถทำบัตรสมำชิ กได้ คุ ณไม่
สำมำรถรับผลประโยชน์จำกส่ วนลดหรื อของที่ระลึ กจำนวนมำกซึ่ งจะนำไปสู่ กำรลดลงของควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของร้ ำนค้ำ ปลอดภำษี กำรเยี่ยมชมนักท่องเที่ ยวชำวจี นต้องกำรใช้ WeChat และ Alipay เพื่อจ่ำ ย
ดังนั้นจึงจำเป็ นต้องมีวธิ ี กำรชำระเงินที่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวจำกประเทศแหล่งสำคัญเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและปรับปรุ งกำรบริ กำรที่สอดคล้องกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อโดยผูบ้ ริ โภคที่ร้ำนปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์ จำเป็ นต้องมำรับที่สนำมบินดังนั้นหำก
คุ ณ ต้อ งกำรซื้ อ สิ น ค้ำ ล่ ว งหน้ำ อย่ำ งน้ อ ยสี่ ชั่ว โมงและลู ก ค้ำ ต้อ งไปที่ ศู น ย์บ ริ ก ำรของร้ ำ นปลอดภำษี เ พื่ อ
ลงทะเบี ย นบัตรช้อปปิ้ งนำหนัง สื อเดิ นทำงและเที่ ย วบิ นออกจำกประเทศไทย ไม่ ต้องซื้ อสิ นค้ำ ปลอดภำษี
สภำพแวดล้อมกำรช็อปปิ้ งนี้ จะ จำกัด กำรพัฒนำร้ ำนค้ำปลอดภำษี ในควำมเป็ นจริ งร้ ำนค้ำปลอดภำษีของ คิง
พำวเวอร์ มีเว็บไซต์ขำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ แต่ลูกค้ำส่ วนใหญ่ไม่เก่งในกำรใช้ร้ำนค้ำปลอดภำษี
ออนไลน์และไม่ชดั เจนว่ำโทรศัพท์มือถือสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชันซื้ อสิ นค้ำปลอดภำษี (Application)
และไม่สำมำรถเปลี่ยนรู ปแบบ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ร้ำนค้ำปลอดภำษีของ คิงพำวเวอร์ ส่ งเสริ มวิธีกำรช้อปปิ้ ง
ปรับปรุ งสภำพแวดล้อมกำรช้อปปิ้ งเปิ ดทำงที่สำมำรถซื้ อครึ่ งชัว่ โมงก่อนออกจำกประเทศไทยและให้วิธีกำร
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ช ำระเงิ น ที่ ส ะดวกสบำยให้ ก ับ ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี ค วำมเต็ ม ใจที่ จ ะซื้ อ และส่ ง เสริ ม ควำมเต็ ม ใจ ผลกระทบของ
พฤติกรรมกำรซื้ อ
บรรณานุกรม
อทิตยำ บัวศรี และสุ พำดำ สิ ริกุตตำ (2558) ศึกษำเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมภักดีของ
นักท่องเที่ยวที่มำท่องเที่ยวในจังหวัดกำญจนบุรี http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2578/
1/qianwen_li.pdf
เลิศพร ภำระสกุล (2558) http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031244_
5213_4101.pdf
จุฑำทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ ：พฤติกรรมกำรซื้ อของฝำกของนักท่องเที่ยวชำวจีนแบบอิสระในเขตกรุ งเทพมหำนคร
รัชดำ เพ็ชร์ชระ(2556)ศึกษำเรื่ องควำมคำดหวังและกำรรับรู ้ของนักท่องเที่ยวชำวไทยต่อคุณภำพกำรบริ กำรของ
โรงแรมหรรษำ เจบี อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
http://www.graduate.cmru.ac.th/core/km_file/331.pdf
ZHITANG CHEN:ควำมคำดหวังและกำรรับรูู้ของนักท่องเทยีว่ ชำวจีนที่มีต่อกำรท่องเทยีว่ ในอำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
แสงเดือน รตินธร(2555)ได้ทำกำรวิจยั ปั จจัยผลักดันและปั จจัยดึงดูดที่มีผลต่อนักท่องเท่ียวชำวจีนในกำร
ตัดสิ นใจเลือกมำท่องเท่ียวในประเทศไทย
ศศินิภำ ดุสิตำนนท์ (2560)กำรศึกษำวิจยั เรื่ อง "พฤติกรรมกำรซื้ อของฝำกประเภทขนมไทยของนักท่องเที่ยวจีน"
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/58515
อภิชำติ ผลงำม (2557) ได้ศึกษำเรื่ อง ส่ วนผสมทำงกำรตลำดของนักท่องเที่ยวในกำรเลือกซื้ อของฝำกตลำด
หนองมน จังหวัดชลบุรี
https://researchsystem.siam.edu/images/independent/2561_MBA/5817103014/6.2_Chapter_2.pdf
นิมิต ซุ น้ สั้น ภัทริ นทร์ มรรคำ（2559）ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรจับจ่ำยสิ นค้ำที่ระลึกของนักท่องเที่ยว :
กรณี ศึกษำนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจีนในจังหวัดภูเก็ต https://www.tcithaijo.org/index.php/jitt/article/view/103585
จุฑำทิพย์ ทิพย์เหรี ยญ(2559) ศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซื้ อของฝำกของนักท่องเที่ยวชำวจีนแบบอิสระในเขต
กรุ งเทพมหำนคร https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/TU.the.2016.78
ชลิตำ จำหำญ ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวชำวจีนในจังหวัดชลบุรี
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802031244_5213_4101.pdf
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