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บทคดัย่อ 
ปัจจุบันนี�  มีนักท่องเที�ยวจีนที�เดินทางมาเที�ยวที�ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก และคนจีนกลุ่มนี�  

ส่วนมากต้องไปเดินเล่นหรือซื� อของในSiam Square • Bangkok • Thailand การวิจัยครั�งนี� มีจุดมุ่งหมาย 
เพื�อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน Siam Square • 
Bangkok • Thailand กับพฤติกรรมการเลือกซื� อและกระบวนการตัดสินใจซื�อของคนจีนกลุ่มนี�   

กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั�งนี�  คือ ผู้บริโภคนักทอ่งเที�ยวจีนที�เคยซื�อสนิค้าใน Siam Square 
• Bangkok • Thailand โดยใช้แบบสอบถามเกบ็รวบรวมข้อมูล สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่          
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย สถิติที�ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ ไค-สแควร์ (Chi-Square) t-test และ One-way 
ANOVA  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนให�่เป็นเพศห�ิง อายุ �� – �� ปี มีระดับการศึกษา
ปริ��าตรี มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน �,001 – 6,000 RMB และโดยท�างานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
ผู้บริโภคนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailandที�ตอบแบบสอบถามมี  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี�ยต่อเดือนที�มีความแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื�อและ
กระบวนการตัดสินใจในการซื� อสินค้า(ในด้านประเภทสินค้าที�ซื� อ การที�ได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื� อ
จากผู้อื�น ปัจจัยที�ท �าให้เลือกซื� อยี� ห้อใดยี� ห้อหนึ� ง เหตุผลที� เลือกซื� อใน Siam Square • Bangkok • 
Thailand จ�านวนเงินที�ใช้ส�าหรับซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand เวลามาซื�อสินค้าตาม
ฤดูกาลหรือตามเทศกาล  พฤติกรรมหลังการซื� อ ความพึงพอใจต่อการซื� อครั�งนี� ) ใน Siam Square • 
Bangkok • Thailand แตกต่างกัน 

อุตสาหกรรมท่องเที�ยวนั�นถือเป็นส่วนหนึ�งของอุตสาหกรรมบริการที�น�าเงินตราเข้าประเทศ
มูลค่ามหาศาล และส่งผลไปถึงธุรกิจอื�นๆ ทั�งในทางตรง และทางอ้อมก่อให้เกิดงานอาชีพใหม่ๆ และการ
กระจายเงินตราซึ�งถือเป็นการเสริมสร้างความเจริ�ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ (กรมกา ร
ทอ่งเที�ยว, 2558)  

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที�ยวมาตั�งแต่ปี ���� สมัยจอมพล สฤษฏ์ ธนรัตน์ 
ท�าให้พัฒนาการทอ่งเที�ยวของประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีชื�อเสียง รัฐบาลไทยพัฒนาการทอ่งเที�ยว
ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์ของทรัพยากรการท่องเที�ยวของตัวเอง และให้ความส�าคั�กับการจัดการการ
ท่องเที�ยวส�าหรับปั�หาความหลากหลาย ปรับปรุงกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที�ยวได้อย่างต่อเนื�อง           

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 ที�ปรึกษาหลัก 
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ได้ใช้มาตรการในการจัดการเป็นจ�านวนมาก เพื�อประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที�ยวที�ยั�งยืน และ
มาตรการพวกนี� ได้รับผลที�น่าทึ�ง ในตลาดการท่องเที�ยวประเทศไทย ประเทศจีนได้กลายเป็นตลาด
นักท่องเที�ยวที�ให�่ที� สุดของประเทศไทย ประเทศจีนก�าลังพัฒนาเป็นอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลก 
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนจีนก็ก�าลังเพิ�มมากขึ�น ประเทศไทยได้ให้ความส�าคั�กับการพัฒนา
ตลาดการท่องเที�ยวของประเทศจีน ความร่วมมือด้านการท่องเที�ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนมี
ศักยภาพที�ดี โดยในปัจจุบันมีนักท่องเที�ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที�ยวในประเทศไทยเป็นจ�านวน
มาก 

นักทอ่งเที�ยวจีนที�เดินทางมาเที�ยวที�ประเทศไทยนั�น ต้องไปเดินเล่นหรือซื�อของในสยามสแควร์ 
สยามสแควร์ (Siam Square) หรือเรียกกันว่า สยาม เป็นศูนย์การค้าแบบเชิงราบในกรุงเทพมหานคร 
ธุรกิจในสยามสแควร์มีความหลากหลาย ทั�งโลกของแฟชั�น อาหาร พื� นที�โฆษณา โรงเรียนกวดวิชา สังคม
เดก็แนว หรือในแวดวงทางการธุรกิจการตลาด เป็นสถานที�ที�มีการทดลองสินค้า และกิจกรรมการตลาด
แบบแปลกใหม่และเข้มข้นที�สุดแห่งหนึ�ง สุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการค้าพลังสยาม กล่าวว่า ย่าน
สยาม นับเป็นแหล่งท่องเที�ยวส�าคั�ของกรุงเทพฯ ที�ได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที�ยวชาว
ต่างประเทศมาอย่างต่อเนื�อง (สรั��า จันทร์สว่างสบืค้นวันที� 05 สิงหาคม 2560) 

 

2. วตัถุประสงค ์ 
  เพื� อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน 

Siam Square • Bangkok • Thailand กับพฤติกรรมการเลือกซื� อและกระบวนการตัดสินใจซื� อของคนจีน
กลุ่มนี� 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 
3.1 ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนมีผลต่อพฤติกรรมการซื� อสินค้าใน Siam Square • 

Bangkok • Thailand แตกต่างกัน 
3.2 ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนมีผลต่อกระบวนการซื� อสินค้าใน Siam Square • 

Bangkok • Thailand แตกต่างกัน 
 

4. ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
4.1 เพื�อให้ทราบถึงลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื� อและ

กระบวนการตัดสินใจซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand และผู้ท �าธุรกิจหรือผู้สนใจสามารถ
น�าข้อมูลนี� ไปวางแผนในการด�าเนินธุรกิจต่อไป 

4.2 เพื�อน�าข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื� อและ
กระบวนการตัดสินใจซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand มาใช้เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท�า
ธุรกจิด้านนี�หรือสนใจที�จะท�าธุรกจิทางด้านนี�  

4.3 แหล่งท่องเที�ยวในประเทศไทยอื�นสามารถน�าผลที�ได้จากการศึกษาไปใช้เพื� อเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการส่งเสริมกลยุทธท์างการตลาดต่อนักทอ่งเที�ยวจีนได้ 
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5. ขอบเขตการศึกษา 
5.1 ขอบเขตด้านเนื�อหา  
 ขอบเขตเนื�อหางานวิจัยครั�งนี� ศึกษาถึง 

1) ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที� เลือกซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • 
Thailand 

2) พฤติกรรมการเลือกซื� อและกระบวนการตัดสินใจซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • 
Thailand ของนักทอ่งเที�ยวจีน 

3) ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื� อและกระบวนการ
ตัดสินใจซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand  

5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที�ใช้ศึกษาในการวิจัยครั�งนี�  ได้แก่ นักท่องเที�ยวจีนที�เคยเดินทางมาเลือกซื�อสินค้าในเขต

พื�นที� Siam Square • Bangkok • Thailand 
5.3 ขอบเขตด้านเวลา  
  ใช้เวลาท �าการวิจัยในช่วง 2017-2018 

 

6. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิ จัยครั�งนี� ใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปล

ภาษาจีนที�ต้องการให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกรายละเอยีด แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี�  
 ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic) ได้แก่ เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี�ย  
  ส่วนที� � เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัพฤติกรรมการเลือกซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok 

• Thailand ของนักท่องเที�ยวจีน ได้แก่  สิ�งกระตุ้ น ความรู้ สึกนึกคิดของผู้ซื� อ การตอบสนอง และ
กระบวนการตัดสินใจซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand ของนักทอ่งเที�ยวจีน 

 

7. ผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการซื�อและกระบวนการตัดสินใจในการซื� อสินค้าใน Siam Square 

• Bangkok • Thailand ที�เป็นผลมาจากลักษณะด้านประชากรศาสตร์สามารถสรุปผลได้ดังนี�  
1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์  

  ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริโภคนักทอ่งเที�ยวจีนที�ตอบแบบสอบถามทั�งหมด 409 คน 
สว่นให�่เป็นเพศห�ิง อายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริ��าตรี โดยท�างานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชนและ มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 3,001 – 6,000 RMB 

2. ข้อมูลเกี�ยวกับพฤติกรรมการซื� อและกระบวนการตัดสินใจซื� อสินค้าใน Siam Square • 
Bangkok • Thailand ของนักทอ่งเที�ยวจีน 

  ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ในด้านประเภทสินค้าที� ผู้ตอบแบบสอบถามซื� อมากที�สุดเป็น
เครื�องส�าอาง รองลงมาคืออื�นๆ ผู้ที�ซื� ออาหาร ผู้ที�ซื� อนาฬิกา ผู้ที�ซื� อศิลปะและงานฝีมือตามล�าดับ 
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  ในด้านวัตถุประสงค์ผู้ตอบแบบสอบถามซื�อสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพื�อใช้
เอง รองลงมาคือเพื�อผู้อื�นฝากซื�อ เพื�อซื�อฝากผู้อื�น และอื�นๆ ตามล�าดับ 

  ในด้านการที�ได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื� อจากผู้อื�นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที�สุดคือ 
ตนเอง รองลงมาคือเพื�อนหรือคนรู้ จัก พ่อแม่/ผู้ปกครองและอื�นๆเท่ากัน �าติพี�น้อง และเพื�อข้อมูลจาก
สื�อต่างๆ ตามล�าดับ  

  ในด้านพฤติกรรมการเลือกซื� อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เลือกซื�อเฉพาะยี�ห้อที�ชื�นชอบ รองลงมาคือซื� อยี�ห้อเดิมเป็นประจ�า ซื� อโดยไม่ค�านึงถึงยี�ห้อ มักลองซื� อยี�ห้อ
ใหม่ๆเสมอ ตามล�าดับ 

ในด้านปัจจัยที�เป็นสาเหตุหลักที�ท �าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื� อยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�ง ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเลือกซื� อเพราะเป็นที�นิยม รองลงมาคือเลือกซื� อเพราะราคา เลือกซื� อเพราะมีให้
เลือกหลากหลาย เลือกซื� อเพราะเหมาะแก่ฤดูกาล ตามล�าดับ 

 ในด้านเหตุผลที� เ ลือกซื� อใน Siam Square • Bangkok • Thailand ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมาเพราะสินค้าที�นี�ราคาถูกกว่าที�ประเทศจีน รองลงมาคือมาเพราะ Siam Square มีชื�อเสียงจึง
อยากจะมา มาเพราะมีมีคนแนะน�ามา มาเพราะที�นี�มีประเภทสินค้าสมบูรณ์กว่าในประเทศจีน ตามล�าดับ 

ในด้านจ�านวนเงินที�ใช้ส�าหรับซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand (คน/ครั�ง) 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้เงินต��ากว่า 1,500 RMB รองลงมาคือใช้เงิน 1,501 – 3,000 RMB ใช้
เงิน 5,001 RMB ขึ�นไป ใช้เงิน 3,001 – 5,000RMB ตามล�าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที�มาซื� อสินค้าตามฤดูกาลหรือตามเทศกาลมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ที�มาซื�อสินค้าไม่ใช่ตามฤดูกาลหรือตามเทศกาล 

  ผู้ตอบแบบสอบถามที�จะแนะน�าคนอื�นมาซื� อสินค้าที�สยามอีกมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะ
ไม่แนะน�าคนอื�นมาซื�อสนิค้าที�สยาม 

 

8. อภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาวิจัย ลักษณะทางประชากรของนักท่องเที�ยวจีนที�มีผลต่อพฤติกรรมการเลือก

ซื� อและกระบวนการตัดสินใจซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand มีประเดน็ที�น�ามาอภิปราย 
ดังนี� 

  1. ผลจากการศึกษาวิ จัยพบว่า ผู้บริโภคนักท่องเที�ยวจีนที� ซื� อสินค้าใน Siam Square • 
Bangkok • Thailandที�ตอบแบบสอบถามทั�งหมด 409 คน ส่วนให�่เป็นเพศห�ิง อายุ 21 – �� ปี มี
ระดับการศึกษาปริ��าตรี มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน �,001 – 6,000 RMB และโดยท�างานเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ประเภทสินค้าที�ผู้ตอบแบบสอบถามซื� อมากที�สุดคือ เครื�องส�าอาง วัตถุประสงค์ที�ซื� ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพื�อใช้เอง การที�ได้รับอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื� อจากผู้อื�นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที�สุดคือ ตนเอง พฤติกรรมการเลือกซื� อสินค้าของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเลือกซื� อเฉพาะยี�ห้อที�ชื�นชอบ ปัจจัยที�เป็นสาเหตุหลักที�ท �าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกซื� อยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเลือกซื� อเพราะเป็นที�นิยม เหตุผลที�เลือกซื� อใน 
Siam Square • Bangkok • Thailand ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมาเพราะสินค้าที�นี� ราคาถูกกว่าที�
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ประเทศจีน จ�านวนเงินที�ใช้ส�าหรับซื�อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand ( คน/ครั�ง) ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากใช้เงินต��ากว่า � ,500 RMB ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมาซื� อสินค้าตามฤดูกาล
หรือตามเทศกาล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจะแนะน�าคนอื�นมาซื�อสนิค้าที� Siam Square • Bangkok • 
Thailand อีก 

  2. ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ในด้านเพศ ผู้บริโภคนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน Siam 
Square • Bangkok • Thailandที�ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที�ท �าให้เลือกซื� อยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�งของเพศชาย
ส่วนมากเพราะปัจจัยสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย แต่ปัจจัยที�ท �าให้เลือกซื� อยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�งของเพศห�ิง
ส่วนมากเพราะปัจจัยด้านราคา และเหตุผลที�เพศชายเลือกซื� อใน Siam Square • Bangkok • Thailand 
คือ Siam Square มีชื�อเสียงจึงอยากจะมา แต่เหตุผลที�เพศห�ิงเลือกซื� อใน Siam Square • Bangkok • 
Thailand คือสินค้าที�นี�ราคาถูกกว่าที�ประเทศจีน ซึ�งผลทดสอบทางสถิติพบว่า นักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้า
ใน Siam Square • Bangkok • Thailand เพศต่างกัน พฤติกรรมการเลือกซื�อและกระบวนการตัดสินใจซื�อ
สนิค้าต่างกนั ที�ระดับนัยส�าคั� �.�� โดยจากผลการศึกษามีความสอดคล้องกบัการศึกษาของกัลยรัตน์ โต
สุขศรี(2552) ที�ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจซื�อแชมพูสระผม‘‘แพนทีน โปร-
วี’’ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ�งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนให�่ สระผม 3-4 ครั�งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา มากกว่า 5 ครั�งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 40.8 ซึ�งเพศ ต่างกันจ�านวนครั�งที�
สระผมต่อสปัดาห์แตกต่างกนั ที�ระดับนัยส�าคั� 0.05   

  ในด้าระดับการศึกษา ผู้บริโภคนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • 
Thailandที�ตอบแบบสอบถาม ผู้ที�มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต��ากว่า ประเภทสินค้าที�ซื� อส่วนมากเป็น
อื�นๆ แต่ผู้ทีมีระดับการศึกษาปวส/อนุปริ��า ปริ��าตรีและสูงกว่าปริ��าตรี ประเภทสินค้าที�ซื� อ
ส่วนมากเป็นเครื�องส�าอาง ผู้ที�มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต��ากว่าส่วนมากซื�อโดยไม่ค�านึงถึงยี�ห้อ ผู้ทมีี
ระดับการศึกษาปวส/อนุปริ��าและสูงกว่าปริ��าตรีส่วนมากซื� อยี� ห้อเดิมเป็นประจ�า ผู้ทีมีระดับ
การศึกษาปริ��าตรีส่วนมากซื� อเฉพาะยี� ห้อที�ชื�นชอบ ผู้ที�มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต��ากว่าและ
ปริ��าตรีส่วนมากด้วยเหตุผลสินค้าที�นี�ราคาถูกกว่าที�ประเทศจีน ผู้ทีมีระดับการศึกษาปวส/อนุปริ��า
ส่วนมากเหตุผลมีคนแนะน�ามา ผู้ทมีีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ��าตรีส่วนมากเหตุผลที�นี�มีประเภทสนิค้า
สมบูรณ์กว่าในประเทศจีน ผู้ที�มีระดับการศึกษาผู้ทีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต��ากว่า ผู้ทีมีระดับ
การศึกษาปริ��าตรีและผู้ทีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ��าตรีส่วนมากใช้เงินในการซื�อครั�งนี� ต��ากว่า 
1,500 RMB แต่ผู้ทีมีระดับการศึกษาปริ��าตรีส่วนมากใช้เงินในการซื� อครั�งนี�  1,501 – 3,000 RMB 
ผู้ที�มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ต��ากว่าและผู้ทีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ��าตรีส่วนมากมาซื� อสินค้า
ตามฤดูกาลหรือตามเทศกาล แต่ผู้ทีมีระดับการศึกษาปวส/อนุปริ��าและผู้ทีมีระดับการศึกษาปริ��า
ตรีส่วนมากมาซื�อสินค้าไม่ได้ตามฤดูกาลหรือตามเทศกาล ผลทดสอบทางสถิติพบว่า นักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อ
สินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand ระดับการศึกษาต่างกัน พฤติกรรมการเลือกซื� อและกระ
บวนการตัดสินใจซื� อสินค้าต่างกัน ที�ระดับนัยส�าคั� �.�� โดยจากผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของกัลยรัตน์ โตสุขศรี(2552) ที�ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจซื� อ
แชมพูสระผม‘‘แพนทีน โปร-วี’’ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ�งผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคส่วนให�่เลือก
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ซื� อ แพนทีน โปร-วีขนาด ��� มล. คิดเป็นร้อยละ ��.� รองลงมาขนาด 200 มล. คิดเป็นร้อยละ 27.3 
ซึ�ง ระดับการศึกษาต่างกัน จ�านวนครั�งที�สระผมต่อสัปดาห์แตกต่างกนั ที�ระดับนัยส�าคั� 0.05 

  ในด้านรายได้เฉลี�ยต่อเดือนผู้บริโภคนักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสนิค้าใน Siam Square • Bangkok• 
Thailandที�ตอบแบบสอบถาม ผู้ที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนต��ากว่า 3,000 RMB 3,001 – 6,000 RMB 
10,000 RMB ขึ�นไปเหตุผลที�มาซ้อสินค้าที�นี�ส่วนมากด้วยเหตุผลที�สินค้าที�นี�ราคาถูกกว่าที�ประเทศจีน แต่
ผู้ทีมีรายได้เฉลี�ยต่อเดือน 6,001 – 10,000RMB ส่วนมากด้วยเหตุผลที� Siam Square มีชื� อเสียงจึง
อยากจะมา ผู้ที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนต��ากว่า 10,000RMB ส่วนมากมาซื�อสินค้าตามฤดูกาลหรือตาม
เทศกาล แต่ผู้ทมีีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนส่วนมากมาซื� อสินค้าไม่ได้ตามฤดูกาลหรือตามเทศกาล ผลทดสอบ
ทางสถิติพบว่า นักท่องเที�ยวจีนที�ซื� อสินค้าใน Siam Square • Bangkok • Thailand รายได้เฉลี�ยต่อเดือน
ต่างกัน พฤติกรรมการเลือกซื�อและกระบวนการตัดสินใจซื� อสนิค้าต่างกัน ที�ระดับนัยส�าคั� �.�� โดยจาก

ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับการศึกษาของกัลยรัตน  โตสุขศรี(2552) ที�ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมและ

ปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสนิใจซื�อแชมพูสระผม‘‘แพนทีน โปร-วี’’ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ�งผลการศึกษา
พบว่า ส่วนให�่เลือกซื�อ แพนทีน โปร-วีจ�านวน 1 ครั�ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา จ านวน 1 
ครั�ง/ 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ซึ�งรายได้ต่อเดือนต่างกันความถี�ในการเลือกซื� อแตกต่างกัน ที�ระดับ
นัยส�าคั� �.�� 
  ในด้านพฤติกรรมหลังการซื� อผู้บริโภคเพศชายและห�ิงมีพฤติกรรมหลังการซื� อสินค้าใน Siam 

Square • Bangkok • Thailand แตกต่างกัน ซึ�งค่า X ของเพศชายเป็น 1.89 มากกว่าค่า X ของเพศห�ิง 
1.85  

  ในด้านความพึงพอใจต่อการซื� อครั�งนี�  ผลจากการศึกษาพบว า ความพึงพอใจของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นนักเรียน/นักศึกษามากกว่าความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที�มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 

9. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา  
  ส�าหรับการวิจัยครั�งต่อไป ทางผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรท�าการศึกษาเรื�อง ปัจจัยที�มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื�อและกระบวนการตัดสินใจซื�อสินค้าของนักทอ่งเที�ยวจีนใน Siam Square • 
Bangkok • Thailand เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกจิส�าหรับนักทอ่งเที�ยวจีน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคนักทอ่งเที�ยวจีนได้อย่างตรงจุด  
  นอกจากนี�ยังควรท�าการศึกษาถึงกลยุทย์ทางการตลาดของ Siam Square • Bangkok • 
Thailandที�มีต่อนักทอ่งเที�ยวจีน เพื�อใช้เป็นข้อมูลที�ดี ให้ผู้บริโภคนักทอ่งเที�ยวจีนได้มีประทับใจและท �า
ความเข้าใจกับ Siam Square • Bangkok • Thailand มากยี�งขึ�น 
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