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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 2)
ศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน และ 3)
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาว
จีน จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยใช้เครื่ อ งมือ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมู ล มาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Anova: f-test)
จากผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท สถานภาพสมรส และมีอาชีพพนักงาน
บริ ษ ัท เอกชน ส่ ว นพฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า พบว่ า สิ น ค้า ที่ ซ้ื อ คื อ อาหาร และของที่ ร ะลึ ก มี
วัตถุประสงค์ในการซื้อเพือ่ เป็ นของฝาก หรื อ ของขวัญ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ตนเอง
มีช่องทางการซื้ อที่สาขาของคิง เพาเวอร์ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ การส่ งเสริ มการขาย
นอกจากนี้ยงั พบว่า การตัดสินใจซื้อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาว
จีนโดยภาพรวมมีการตัดสินใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก สามารถเรี ยงลาดับได้ดงั นี้ (1) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (2) ด้านพนักงาน (3) ด้านกระบวนการให้บริ การ (4) ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (5)
ด้านราคา (6) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ (7) ด้านผลิตภัณฑ์

ข

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
หลักของนักท่อ งเที่ย ว ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อ การตัด สิ นใจซื้ อ สิ นค้า ในร้า นค้า ปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ แตกต่างกัน ในส่วนของ สถานภาพ ของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่ แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และยังพบว่า พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจซื้อ และช่องทางการซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ แตกต่างกัน นอกจากนี้สินค้าที่ซ้ือ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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The purpose of this research aims for: (1) study personal factors of Chinese tourist, (2)
study purchasing behavior in Kingpower duty free shop of Chinese tourist and (3) study factors
has influence to purchasing decision at Kingpower duty free shop of Chinese tourist. The research
was conducted by representative sample around 400 persons. Data were collected using
questionnaire, frequency, percentage, mean, standard deviation and One-way Anova: f-test.
The finding research was : majority of answerer are female average age between 30-39
years old, who had completed their education level in bachelor degree, average income 30,00140,000 baht per month, they marital status are married and employee at private company. The
goods that they buy is food and souvenir. Buying purpose is for souvenir and gift. Buying
decision by their own, buying distribution by walk at Kingpower duty free shop and buying
procedure is promotion. In addition to buying purchasing at Kingpower duty free shop of Chinese
tourist. In overall Chinese tourist had high level in purchasing decision, that is to say: (1)
promotion, (2)personal, (3)service processing, (4)physical environment, (5)price, (6)distribution
channel and (7)product.

ง

Hypothesis testing found that: the tourist had differed in gender, age, education level,
income and occupation they had differed in an influence to purchasing decision at Kingpower
duty free shop. However the tourist had differed in status they had similar in an influence to
purchasing decision in overall and aspect. Furthermore Chinese tourist behavior in purchasing
decision participant and distribution channel had differed in an influence to purchasing decision at
Kingpower duty free shop. As for product, purpose, buying chance and purchasing decision
procedure had similar in purchasing decision at Kingpower duty free shop in overall and aspect
for level of statistical significance 0.05.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิ ช อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิทธิประสาทความรู ้แก่ผวู ้ จิ ยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพือ่ นๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้งแรง
บันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์
สุดท้ายนี้ผวู ้ จิ ยั หวังว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
ทีจ่ ะศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้เป็ นอย่างดีสืบไป

หรู หรี่ หม่า
25 ธันวาคม 2560

ฉ

สารบัญ

บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่
1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานงานวิจยั
ขอบเขตในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั
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2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.4 ประวัติและความเป็ นมาของร้านค้าปลอดภาษี คิง เพาเวอร์
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3
วิธีดาเนินวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
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3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
สาขารางน้ า
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละพฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่อไป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผวู ้ ิจยั
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ตารางที่
2.1 คาถาม 7 คาถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7O’s)
2.2 การเปรี ยบเทียบส่ วนผสมทางการตลาดในมุมมองของธุ รกิจและของลูกค้า
4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพหลัก
4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม สิ นค้าที่ซ้ื อ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการซื้ อ
โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
4.3 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านต่างๆในภาพรวม
4.4 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านผลิตภัณฑ์
4.5 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านราคา
4.6 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.7 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.8 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านพนักงาน
4.9 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านกระบวนการให้บริ การ
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4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามเพศ
4.12 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามอายุ
4.13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามระดับการศึกษา
4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.15 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามสถานภาพ
4.16 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
จาแนกตามอาชีพหลัก
4.17 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
แตกต่างกัน จาแนกตามสิ นค้าที่ซ้ื อ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เศรษฐกิ จในประเทศไทยปี 2559 ในกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ย วมี ก ารฟื้ นตัว อย่า ง
เด่นชัด เนื่องจากได้รับรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้น จุดนี้ เองที่ทาให้ธุรกิจค้า
ปลี ก สิ น ค้า ปลอดอากรกลายเป็ นธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การเข้า มาของนายทุ น
ต่างประเทศที่มีความสนใจตั้งร้านค้าปลอดอากรและส่ งมอบสิ นค้าภายในสนามบินของไทยที่เป็ น
ถิ่นเดิมของกลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ เป็ นสาเหตุหนึ่งที่กลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ต้องเร่ งสร้างชื่ อเสี ยง
รวมถึงต้องสร้างองค์กรให้ทนั สมัย จึง มีการเริ่ มรุ กธุ รกิ จขายสิ นค้าออนไลน์ขยายฐานลูกค้า ซึ่ งไม่
จากัดแค่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแต่ยงั หมายถึงลูกค้าทัว่ โลก โดยเฉพาะประเทศจีน
ซึ่ งเป็ นตลาดค้าขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยิง่ สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั ยิง่ ทาให้สินค้าออนไลน์ขายได้
ง่ายขึ้น แม้วา่ ก่อนหน้านี้สัดส่ วนรายได้ของกลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ เมื่อแบ่งตามกลุ่มลูกค้าจะพบว่า
80% มาจากลู กค้าชาวจี น อี ก 5% มาจากรั สเซี ย ที่ เหลื อเป็ นกลุ่ มลู กค้าชาวไทยและประเทศอื่นๆ
(ประชาชาติธุรกิจ, 2559)
กลุ่ มบริ ษทั คิ ง เพาเวอร์ ได้เผยยุทธศาสตร์ การดาเนิ นธุ รกิ จใน 5 ปี นับจากนี้ (ปี 2560 –
2564) ภายใต้งบลงทุนไม่ต่ ากว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมายยอดขาย 130,000 –
140,000 ล้านบาท ซึ่ งตัวเลขยอดขายดังกล่าวจะทาให้กลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ติดท็อป 5 ในธุ รกิ จ
ร้านค้าปลอดอากรระดับโลก จากปั จจุบนั อยูใ่ นอันดับที่ 7 โดยเน้นขยายสาขาให้ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง
ในจังหวัดใหญ่ของไทย เช่น จังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งใช้งบลงทุนไม่ต่ากว่า 1,000 – 2,000 ล้านบาทต่อ
สาขา นอกจากนี้ยงั มีการปรับโฉมสาขารางน้ าครั้งใหญ่ที่มาพร้อมกับความหรู หรา และทันสมัยมาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มร้านอาหาร และสิ นค้าแบรนด์ช้ นั นาทั้งของไทย และทัว่ โลก เพื่อดึงดูดคนไทย และ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนที่เดิ นทางด้วยตัวเองเพื่อสร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ ข อง
วงการธุ รกิจร้ านค้าปลอดอากรให้ลูกค้าสามารถมาใช้ชีวิตที่นี่มากกว่าแค่การมาช้อปปิ้ ง ขณะที่ใน
ระหว่างการปรับปรุ งได้จดั เตรี ยมพื้นที่ภายในโรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุ งเทพ ให้เป็ น Pop-up
Store เพื่อให้ลูกค้าสามารถจับจ่ายซื้ อของได้อย่างต่อเนื่ อง ในส่ วนของการขยายการลงทุน ธุ รกิ จ
ร้านค้าปลอดอากรในต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ได้คาดการณ์วา่ จะสามารถเปิ ดสาขาได้
ภายใน 5 ปี นี้ คือ ประเทศเมียนมาร์ และ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ อีกทั้งกลุ่มบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ได้พฒั นา
แพลตฟอร์ มออนไลน์ให้มีความพร้ อมมากขึ้น เพื่อเสริ มการให้บริ การสะดวกยิ่งขึ้น เนื่ องจากทุ ก
วันนี้ช่องทางออนไลน์ ช้อปปิ้ ง เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่ยอดขายบนออนไลน์ของกลุ่มบริ ษทั คิง
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เพาเวอร์ ยังไม่ถึง 1% ของยอดขายรวม หรื อไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่หลังจากพัฒนาแพลตฟอร์ มนี้
อย่างจริ งจัง คาดว่าภายใน 5 ปี ยอดขายจากออนไลน์จะอยูท่ ี่ 10% หรื อ 14,000 ล้านบาทของยอดขาย
รวม 140,000 ล้านบาท (brandbuffet, 2017)
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่ งถ้าหากมีการเดิ นทางทัว่ โลก
มากขึ้ น เท่ า ไรก็ ยิ่ ง ผลัก ดัน ให้ ธุ ร กิ จ ร้ า นค้า ปลอดอากรเติ บ โตขึ้ น เป็ นเงาตามตัว และที่ ผ่า นมา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวทั้งจากคนไทย รวมถึ งชาวต่างชาติที่เดิ นทางเข้ามาใน
ไทย เป็ นปั จจัยบวกที่ทาให้ธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในไทยมีความเติบโต ซึ่ งผลการวิจยั จะสามารถ
ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาร้านค้าปลอดอากรให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
1.2

วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน
1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยว

ชาวจีน
1.2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
1.3

สมมติฐำนงำนวิจัย
1.3.1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลของนักท่ องเที่ ย วชาวจี น ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
1.3.2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน

1.4

ขอบเขตของกำรวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจยั ครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
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1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา
การวิจยั ครั้ งนี้ ดาเนิ นการระหว่างวันที่ 15 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึ งวันที่ 20 เดื อน
สิ งหาคม พ.ศ. 2560
1.5

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
(ตัวแปรอิสระ)
(Independent Variables)

( ตัวแปรตำม )
(Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเทีย่ วชำวจีน
1. เพศ
2. อายุ
3.ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. สถานภาพ
6. อาชีพ

กำรตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ ำ
ในร้ ำนค้ ำปลอดอำกร คิง เพำเวอร์

พฤติกรรมกำรซื้อสิ นค้ ำ
ในร้ ำนค้ ำปลอดอำกร คิง เพำเวอร์
1. สิ นค้าที่ซ้ื อ
2. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
3. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
4. ช่องทางการซื้ อ
5. โอกาสในการซื้ อ
6. ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ

1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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1.6

นิยำมคำศัพท์
1.6.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
1.6.2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง กระบวนการที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนแต่ละคนจะตัดสิ นใจ
ทั้งก่อนและหลังที่ทาการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อสิ นค้าอะไร หรื อไม่ อย่างไร เมื่อไร ตลอดจนจะมีวิธีการ
ซื้ อและการใช้สินค้านั้นอย่างไร
1.6.3 การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง กระบวนการสร้างทางเลือกหรื อเลือกทางเลือกไว้หลาย ๆ
ทาง แล้วพิจารณาไตร่ ตรอง ประเมินทางเลื อก แล้วเลื อกทางเลื อกที่ดีที่สุดนามาปฏิบตั ิเพื่อให้งาน
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดยพิจารณาจาก
- ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ หมายถึ ง สิ นค้ า ที่ จ าหน่ า ยที่ ร้ า นค้ า ปลอดอากรของ คิ ง เพาเวอร์
ประกอบด้วยสุ รา บุหรี่ ซิ การ์ น้ าหอม เครื่ องสาอาง นาฬิกา เครื่ องประดับ ขนมหวานช็อคโกแล็ต
เป็ นต้น
- ด้านราคา หมายถึง ราคาสิ นค้าที่จาหน่ายในร้านค้าปลอดอากรของ คิง เพาเวอร์
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ร้านค้าในการให้บริ การ และจาหน่ายสิ นค้าปลอด
อากรของ คิง เพาเวอร์
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้ข่าว การลด
แลกแจกแถม การตลาดทางตรงผ่านสื่ อต่าง ๆ ของ ร้านค้าปลอดอากรของ คิง เพาเวอร์
- ด้านพนักงาน หมายถึง บุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริ การของ ร้านค้าปลอดอากรของ
คิง เพาเวอร์
- ด้านกระบวนการให้บริ การ หมายถึง กระบวนการที่สามารถส่ งมอบบริ การที่มีคุณภาพ
ของ ร้านค้าปลอดอากรของ คิง เพาเวอร์
- ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ หมายถึ ง อาคาร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เช่ น เครื่ อ ง
คอมพิ วเตอร์ เครื่ องเอที เอ็ม เคาน์ เตอร์ ใ ห้บ ริ ก าร การตกแต่ ง สถานที่ ล็ อบบี้ ลานจอดรถ สวน
ห้องน้ า การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ มต่าง ๆ ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
1.7

ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.7.1 ทาให้ทราบถึงกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านปลอดอากรของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ซึ่ งผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน
และปรับกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพต่อไปได้
1.7.2 ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ตอ้ งการจะศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผูว้ ิจยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประกอบการวิจยั โดย
แบ่งเป็ น หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
2.4 ความเป็ นมาของร้านค้าปลอดภาษี คิง เพาเวอร์
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Mowen and Minor (1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การศึกษา
ถึงหน่วยการซื้ อ และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมาการบริ โภค และการกาจัด
อันเกี่ ย วกับ สิ นค้า บริ ก าร ประสบการณ์ และความคิ ด ขณะที่ American Marketing Association
(AMA) (Peter, Paul and jerry, 1990) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคว่า เป็ นการกระทาซึ่ ง
มีผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู ้ความเข้าใจ พฤติกรรมและเหตุการณ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
มนุ ษย์ได้กระทาขึ้ น ในเรื่ องของการเปลี่ ยนแปลงสาหรั บการดาเนิ นชี วิตมนุ ษย์ นอกจากนี้ ธงชัย
สันติวงษ์ (2546) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ว่า การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ ง
เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การจัด หาให้ ไ ด้ ม าและการใช้ ซ่ ึ งสิ น ค้า และบริ การ ทั้ง นี้ หมายรวมถึ ง
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งมีมาก่อนแล้ว และมีส่วนในการกาหนดให้มีการกระทาดังกล่าว ประเด็น
สาคัญของคาจากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดสิ นใจที่มีมาอยูก่ ่อนแล้ว (Precede) สิ่ งที่มาก่อน
เหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่วา่ ในขณะใดขณะหนึ่ ง ที่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า
เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาต่าง ๆ ที่มีส่วนสร้ างสมและขัดเกลาทัศนคติและ
ค่านิ ยมของเขามาอยู่ก่อนแล้วเสมอ ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึ ง ณ จุด ที่ซ้ื อและขณะเดียวกันในขณะนั้น
สิ่ งที่มาก่อนเหล่านั้นก็มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อดังกล่าวนั้น และพิมล ศรี วิกรณ์ (2542) กล่าวว่า
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การกระทาที่ผูบ้ ริ โภคแสดงออก ได้แก่ การค้นหา การเลื อกซื้ อ การ
เลือกใช้ การประเมินผล ในการใช้สอยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆรวมถึงการบริ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับหรื อพึ่งจะ
ได้รับ ซึ่ งการกระทาดังกล่าวเป็ นที่คาดว่าจะสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคนั้น ๆ ได้ อย่างไรก็
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ตาม ณัชชา กริ่ มใจ (2547) กล่าวว่า พฤติกรรมการผูบ้ ริ โภค คือ การตัดสิ นใจของผูท้ ี่จะนาผลิ ตภัณฑ์
มาใช้ก่อนที่ จะใช้ตอ้ งคานึ งถึ งความต้องการ ความจาเป็ น การตัดสิ นใจที่ จะเลื อกซื้ อสิ นค้า หรื อ
ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับด้านโฆษณา คือ การสร้างความจูงใจแก่ผบู ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าต้องมี
คุณภาพที่น่าเชื่อถือได้ จึงจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์และจะต้องคานึงถึง
การที่ผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร ถึ งจะสามารถนามาโฆษณาให้เกิ ดแรงจูงใจได้ (อ้างถึงใน ณธน โชติ
หิรัญรัตน์, 2559)
จากความหมายของพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ กล่ า วมานี้ สรุ ปได้ว่า พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ น
การศึกษาถึงกระบวนการที่ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะการตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังที่ทาการตัดสิ นใจว่า
จะซื้ อสิ นค้าอะไร หรื อไม่ อย่างไร เมื่อไร ตลอดจนจะมีวิธีการซื้ อและการใช้สินค้านั้นอย่างไร ซึ่ ง
ทุกคนต่างก็เป็ นผูบ้ ริ โภค แต่ไม่จาเป็ นที่ทุกคนจะต้องเป็ นผูบ้ ริ โภคสิ นค้าอย่างเดี ยวกัน ดังนั้น การ
วิเคราะห์ พ ฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการค้นหา หรื อวิจยั เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ของ
ผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบ
ที่จะได้ช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาด ที่จะสามารถสนองตอบความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม คา ถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งประกอบด้วย
โดยใช้หลัก 6W, 1H
2.1.1 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 อ้างถึงใน ณธน โชติหิรัญรัตน์, 2559) เป็ นการค้นหาหรื อ
วิจยั เกี่ ย วกับ พฤติ กรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่ อทราบถึ งลัก ษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค คาตอบที่ได้จะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategies) ที่ สามารถสนองความพึง พอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ ใ ช้เพื่ อค้นหาลัก ษณะพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภคคื อ 6W’s และ 1H ซึ่ งประกอบไปด้วย Who?
What? Why? Where? When? Who? และ How? 7 ประการ หรื อ 7 O’s ซึ่ งประกอบด้วย Occupants,
Object, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดังตารางที่ 2.1 ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 คาถาม 7 คาถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7O’s)
7 คาถาม
(6W’s และ 1H)

1. ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in the target
market?)

2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร(What
does the consumer
buy?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
(7O’s)
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย
(Occupants) ทางด้าน
1. ประชากรศาสตร์
2. ภูมิศาสตร์
3. จิตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์
4. พฤติกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ การตลาด
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์การตลาด (4P’s)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ดา้ น
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. การจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถสนอง
ความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้อ
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Objects) สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภค
( Product Strategies)
ต้องการ
ประกอบด้วย
จากผลิตภัณฑ์ก็คือต้องการ
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
คุณสมบัติ หรื อองค์ประกอบ 2. รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้แก่
ของ
การ
ผลิตภัณฑ์ (Product
บรรจุ ตราสิ นค้า รู ปแบบการ
Component) และความ
บริ การ คุณภาพ ลักษณะ
แตกต่าง
นวัตกรรม
ที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน
3. ผลิตภัณฑ์ควบคุม
(Competitive Differentiation) 4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
ประกอบด้วยความแตกต่าง
ด้าน
ผลิตภัณฑ์ การบริ การ
พนักงาน และภาพลักษณ์
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) คาถาม 7 คาถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7O’s)
7 คาถาม
(6W’s และ 1H)

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ(Why
does the consumer
buy?)

4. ใครมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Who
partnership the
buying?)

5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When
does the customer
buy?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
(7O’s)
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
(Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อ
สิ นค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้าน
ร่ างกาย จิตวิทยาซึ่ งต้องศึกษา
ถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้ อ คือ
- ปัจจัยภายในหรื อปั จจัยทาง
จิตวิทยา
- ปัจจัยทางสังคมหรื อ
วัฒนธรรม
- ปัจจัยเฉพาะบุคคล

กลยุทธ์ การตลาด
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(Product strategies)
2. กลยุทธ์ส่งเสริ มตลาด
(Promotion strategies)
ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
โฆษณาการขายโดยพนักงาน
การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่าว
การประชาสัมพันธ์
3. กลยุทธ์ดา้ นราคา(Price
strategies)
4. กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จาหน่าย (Distribution
Channel Strategies)
บทบาทของกลุ่มต่างๆ
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
(Organization) ที่มีอิทธิพลใน กลยุทธการโฆษณา และและ
การตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วย การ
1. ผูร้ ิ เริ่ ม
ส่ งเสริ มการตลาด
2. ผูม้ ีอิทธิพล
(Advertising
3. ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ
and Promotion Strategies)
4. ผูซ้ ้ื อ
โดยใช้กลุ่มอิทธิ พล
5. ผูใ้ ช้
โอกาสในการซื้ อ (Occasions) กลยุทธ์ช่องทางการจัด
เช่น
จาหน่าย
ช่วงเดือนใดของปี หรื อช่วง
(Distribution Channel
ฤดูกาล
Strategies) บริ ษทั นา
ใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ผลิตภัณฑ์สู่
ช่วงเวลาใดของเดือน โอกาส ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่า
พิเศษ
จะ
หรื อเทศกาลวันสาคัญต่างๆ
ผ่านคนกลางอย่างไร
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) คาถาม 7 คาถาม (6W’s และ 1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (7O’s)
7 คาถาม
(6W’s และ 1H)
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร(How
does the consumer
buy)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ
(7O’s)
ช่องทางแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้ ริ โภคไปซื้ อ เช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ซุปเปอร์มาร์
เก็ต
ร้านขายของชา

กลยุทธ์ การตลาด
ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ช่องทางการจัด
จาหน่าย
(Distribution channel
strategies)บริ ษทั นาผลิตภัณฑ์
สู่ ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด
(Operation) ประกอบด้วย
(Promotion Strategies)
1. การรับรู ้ปัญหา
1. การโฆษณา
2. การค้นหาข้อมูล
2. การขายโดยใช้พนักงาน
3. การประเมินผลข้อทางเลือก 3. การส่ งเสริ มการขาย
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
4. การให้ข่าว ประชาสัมพันธ์
5. ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ การตลาด ทางตรง
5. การตลาดทางตรง เช่น
พนักงานขายกาหนด
วัตถุประสงค์ในการขาย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจซื้ อ

2.1.2 แบบจาลองพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การบริ โภคในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสิ นค้าและบริ การเพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์ รวมถึงการนาสิ นค้าและบริ การมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเป็ นสิ นค้าและ
บริ การอื่น ๆ การบริ โภคไม่ได้หมายความถึงการรับประทานอาหารอย่างที่คนทัว่ ไปเข้าใจแต่เพียง
อย่างเดียการใช้สินค้าอื่น ๆ และการใช้บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ งก็คือการบริ โภคด้วยเช่นกัน เช่นการ
ไปพบแพทย์เมื่อยามเจ็บป่ วย การพักโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ ง การประกันภัย ฯลฯ จึงสรุ ป
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ได้ว่า การกระท าทั้ง หลายอัน ท าให้ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง สิ้ น เปลื อ งไปเพื่ อ เป็ น
ประโยชน์แก่มนุษย์ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ถือเป็ นการบริ โภคทั้งสิ้ น
ขณะที่ Kotler (1994 อ้างถึงใน ณธน โชติหิรัญรัตน์ , 2559) ได้อธิ บายเรื่ องแบบพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในหัวข้อ เหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การว่ามีจุดเริ่ มต้นจากสิ่ ง
กระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ดความต้องการสิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูซ้ ้ื อจะ
ได้รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ ้ื อแล้วก็จะมการตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) สิ่ ง
กระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึ้นเองในร่ างกาย (Inside Stimulus) และ สิ่ งกระตุน้ จากภายนอก (Outside
Stimulus) นักการตลาดจึ งต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุ น้ ภายนอกเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การกล่องดาหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ความรู ้สึกนึกคิด
ของผูซ้ ้ื อเปรี ย บเสมื อนกล่ องดา (Black Box) การซื้ อและกระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ซึ่ ง ไม่
สามารถทราบได้ตอ้ งพยายามค้นหาความรู ้สึกนึกคิดของผูซ้ ้ื อ
อย่างไรก็ตาม ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 อ้างถึ งใน ณธน โชติหิรัญรัตน์ , 2559)
กล่าวไว้วา่ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค มีจุดเริ่ มต้นจากการมีส่ิ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผา่ นเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black box) ซึ่ งเปรี ยบเสมือน
กล่องดาที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งกระตุน้ แล้วมี
การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s purchase decision)
ดังนั้น ตัวแบบนี้อาจเรี ยกว่า S-R Theory ดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 : ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
ที่มาจาก : กลยุทธ์การตลาดและการบริ หารการตลาด, (หน้า 124-151),
โดย ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541, กรุ งเทพฯ: ฟิ ล์ม และไซเท็กซ์
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2.1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541 อ้างถึงใน ณธน โชติหิรัญรัตน์, 2559) ลักษณะของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s
Characteristics) ได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ปั จจัย ด้า นวัฒนธรรม (Culture Factor) ซึ่ ง เป็ นเครื่ องผูก บุ ค คลในสั ง คมเดี ย วกัน และ
วัฒนธรรมจะแสดงออกมาในด้านความเชื่อทัศนคติ ค่านิยม อุปนิสัย โดยแบ่งได้ดงั นี้
1.1 วัฒนธรรมพื้น (Culture) สิ่ งที่กาหนดความต้องการพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพราะ
วัฒนธรรมเป็ นตัวหล่อหลอมลักษณะนิสัยและความคิดของคน
1.2 วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ความต้องการหรื อขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ น
ลักษณะขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็ นวัฒนธรรมของกลุ่มเฉพาะที่มีลกั ษณะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
และอยู่ในสังคมขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนมาก มีรากฐานมาจาก ชาติ ศาสนา ถิ่ นที่อยู่ต่าง
ภู มิ ศ าสตร์ ซึ่ งในแต่ ล ะกลุ่ ม มี พ ฤติ ก รรมในการบริ โ ภคแตกต่ า งกัน และในกลุ่ ม เดี ย วกัน จะมี
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และบริ การที่คล้ายกัน
2. ปั จจัย ด้า นสัง คม (Social Factor) เป็ นปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้องในชี วิตประจาวันมี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อ ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference group) เป็ นกลุ่มที่เข้าไปมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น
และค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง เช่นเพื่อนสนิท เพื่อนบ้าน กลุ่มบุคคลชั้นนาในสังคม เพื่อนร่ วม
อาชีพบุคคลต่าง ๆ
2.2 ครอบครัว (Family) มีอิทธิ พลมากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็ นและค่านิ ยมของ
บุคคล
2.3 บทบาทและสถานะ (Role and Status) บุ ค คลจะเกี่ ยวข้องกับ บุ คคล กลุ่ ม อ้า งอิ ง
หลายกลุ่ ม โดยบุ คคลจะมี บทบาทและสถานะที่ แตกต่า งกันในแต่ละกลุ่ มของคนทางด้านต่าง ๆ
ได้แก่ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้ รู ปแบบการดารงชีวติ เป็ นต้น
3. ปั จจัย ด้า นจิ ตวิท ยา (Psychological Characteristics Factors) การเลื อกของบุ คคลได้รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากปั จจัย ด้านจิ ตวิท ยา ซึ่ ง เป็ นปั จจัย ภายในของผูบ้ ริ โภค เช่ นความต้องการพัก ผ่อนทั้ง
ร่ างกายและจิตใจเพื่อหลี กหนี จากงาน ความจาเจและความยุ่งยากต่าง ๆ ไปหามุมสงบ เพื่อรักษา
สุ ข ภาพ การใช้บ ริ ก ารสปา การอาบน้ า แร่ การรั ก ษาโรค การเล่ น กี ฬ า การซื้ อของ การเที่ ย วชม
ธรรมชาติ การท่องเที่ ยวเพื่อแสวงหาความเพลิ ดเพลิ นและได้พกั ผ่อนจิ ตใจซึ่ งได้รับอิ ทธิ พลจาก
กระบวนการทางจิตวิทยา ดังนี้
3.1 การจูงใจ (Motivation) เป็ นพฤติกรรมที่จะชักนาพฤติกรรมของบุคคลได้ปฏิบตั ิ
ตามวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อกระตุ ้นบุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ งที่ ต้องการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติ ก รรมที่มี
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เป้ าหมาย และแรงกระตุน้ (Drive) เป็ นตัวที่ทาให้เกิ ดการกระตุน้ เพื่อที่จะได้เกิ ดการสนองที่พอใจ
ความต้องการต่าง ๆของบุคคล
3.2 การรับรู ้ (Perception) ผูบ้ ริ โภคจะมีการรับรู ้ เรื่ องราวต่าง ๆในระดับที่แตกต่างกัน
เรื่ องราวที่รับรู ้ มาจะถู กเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ่ งที่รับรู ้ ได้อาจจะมาจากการ
โฆษณาคาบอกเล่า การได้ยิน การอ่านเมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้ แตกต่างกัน จะส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อที่
แตกต่างกัน
3.3 การเรี ยนรู ้ (Learning) คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อความเข้าใจอันเป็ นผลมา
จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา การเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้นเมื่อได้รับการกระตุน้ ที่ผ่านมาในความรู ้ สึกนึ กคิ ด
และเกิดการตอบสนอง (Response) ตามทฤษฏีส่ิ งกระตุน้ ตอบสนอง
3.4 ความเชื่ อ (Belief) ความเชื่ อของบุคคลหมายถึง การยึดถื อในบางสิ่ งบางอย่างเช่น
ความเชื่ อตามหลักศาสนา ความเชื่ อเกี่ ยวกับโชคลางเช่ น การจาหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารให้แก่
ผูบ้ ริ โภคมุ สลิ ม ผูท้ ี่ นับถื อศาสนาอิ สลามจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ให้ถูกตามขั้นตอนของศาสนาอิ สลาม
มิฉะนั้นผูบ้ ริ โภคจะไม่ซ้ื ออาหารของผูผ้ ลิตรายนั้น
3.5 บุคลิ กภาพ (Personality) เป็ นลักษณะเด่นของแต่ละบุ คคลและแสดงออกมาเป็ น
บุ ค ลิ ก ภาพเฉพาะตนตอบสนองต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว เอง เช่ น ทฤษฏี ข องฟรอยด์ เป็ นทฤษฎี
วิเคราะห์บุคลิกภาพโดยตรงซึ่ งเน้นเรื่ องความจาเป็ น แรงจูงใจและสิ่ งกระตุน้ นั้นเป็ นจิตที่ไร้สานึ กจะ
เป็ นตัวกาหนดบุ คลิ กภาพของบุ คคล เช่ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มีความแตกต่างกันตามเชื้ อชาติ ศาสนา
สังคมและวัฒนธรรม
3.6 แนวความคิ ด ของตนเอง (Self Concept) เป็ นแนวคิ ด หรื อความเข้า ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในของบุคคลพร้อม ๆ กับการรับรู ้ (Perception) ประกอบด้วยแนวความคิดของตนเองที่แท้จริ ง
(Real Self) มีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งว่ามีนิสัยความชอบแบ่งออกเป็ น (1) แนวความคิดของ
ตนเอง (Idea Self Concept) เป็ นความนึ กคิดที่บุคคลใฝ่ ฝันอยากให้ตนเป็ นเช่ นนั้น (2) แนวความคิด
ของตนเองที่ตอ้ งการให้บุคคลอื่ นคิดกับตนเอง (Self Image Concept) เป็ นภาพที่บุคคลต้องการให้
คนอื่นนึ กถึงในแง่ใดแง่หนึ่ ง เช่น ต้องการให้คนอื่นมองว่าการศึกษาสู งทาให้บุคคลเป็ นที่ยอมรับใน
สังคม
3.7 ทัศนคติ (Attitude) ความโน้มเอี ย งที่ เกิ ดจากการเรี ย นรู ้ ใ นการตอบสนองต่ อสิ่ ง
กระตุน้ ไปในทิศทางที่สม่ าเสมอหรื อความรู ้ สึกนึ กคิ ดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ทัศนคติเป็ น
พลังที่สาคัญและมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการรับรู ้และพฤติกรรมการบริ โภค ทัศนคติสามารถบิดเบือน
ข่าวสารข้อมูลที่เป็ นความจริ งในลักษณะโต้แย้งทัศนคติที่เกิดจากประสบการณ์ที่ตนได้รับ
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4. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal factor) ลักษณะส่ วนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจาก
บุคคลของคนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ อายุ วงจรชี วิตครอบครัว อาชี พ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา
รู ปแบบการดารงชีวติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่ วนบุคคล
4.1 อายุ (Age) เกณฑ์ของอายุของผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการต่างกัน โดยการแบ่ง กลุ่ ม
ตามอายุที่แตกต่างกันประกอบด้วย ต่ากว่า 20 ปี 21–30 ปี 31–40 ปี 41–50 ปี และ 51 ปี ขึ้นไป กลุ่ม
วัยรุ่ นชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ และรายการพักผ่อนหย่อนใจ
4.2 วงจรชี วิตครอบครั ว (Family Life Cycle Stage) เป็ นขั้นตอนการด ารงชี วิ ต ของ
บุ คคลในลักษณะของการมีครอบครั ว การดารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อความ
ต้องการทัศนคติ และค่านิ ยมของบุคคล ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และ พฤติกรรมการซื้ อ
ที่แตกต่างกัน วัฏจักรชี วิตครอบครั วประกอบด้วยขั้นตอน แต่ละขั้นตอนจะมีลกั ษณะการบริ โภค
แตกต่างกัน
4.3 อาชี พ (Occupation )อาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะน าไปสู่ ค วามจ าเป็ นและความ
ต้องการสิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่ น ข้าราชการจะซื้ อชุ ดทางานและสิ นค้าจาเป็ น ประธาน
กรรมการบริ ษ ทั และภรรยาจะซื้ อเสื้ อผ้า ราคาสู ง หรื อ ตัว๋ เครื่ องบิ น ซึ่ ง นัก การตลาดจะศึ กษาว่า
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีบุคคลในอาชี พไหนสนใจ เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความ
ต้องการให้เหมาะสม
4.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรื อ รายได้ (Income) โอกาสทาง
เศรษฐกิจและรายได้ของบุคคล จะกระทบต่อสิ นค้าและบริ การ นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของ
รายได้ส่วนบุคคล การออมทรัพย์และอัตราดอกเบี้ย ถ้าสภาวะเศรษฐกิจตกต่า คนมีรายได้ต่า กิจการ
ต้องปรับปรุ ง ด้านผลิ ตภัณฑ์ การจัดจาหน่ าย การตั้งราคา ลดการผลิ ต และสิ นค้าคงคลัง รวมถึ ง
วิธีการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันการขาดแคลนเงินหมุนเวียน
4.5 การศึกษา (Education) ผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์คุณภาพดี
มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า
2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจซื้อ
ประชุ ม รอดประเสริ ฐ (2539) ให้ความเห็ นว่า การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการสร้ าง
ทางเลือก การดาเนิ นการใด ๆ ไว้หลายทาง แล้วพิจารณาตรวจสอบ ประเมินทางเลือกเหล่านั้นเพื่อ
เลื อกทางเลื อกที่ ดีที่ สุ ด เพี ย งทางเลื อกเดี ย วเพื่ อ นาไปด าเนิ นการ ขณะที่ Cambell (1993) ได้ใ ห้
ความหมายของการตัดสิ นใจว่า หมายถึง การตกลงใจ หรื อ การตัดสิ นใจว่าจะทาการหรื อละเว้นการ
กระทาใด (อ้างถึงใน ณฐชนน บุญสุ ข, 2553)
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการสร้างทางเลือก
หรื อเลือกทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง แล้วพิจารณาไตร่ ตรอง ประเมินทางเลือก แล้วเลือกทางเลือกที่ดี
ที่สุดนามาปฏิบตั ิเพื่อให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
การลาดับขั้นตอนการตัดสิ นใจนั้นถือว่าเป็ นกิจกรรมปกติของผูบ้ ริ โภค เป็ นการพยายามทา
เพื่อต้องการลดความเสี่ ยงและลาดับขั้นตอนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด หรื อเพื่อการซื้ อแบบ
เฉี ยบพลัน หรื อซื้ อแบบเป็ นนิ สัยก็สามารถทาให้ข้ นั ตอนการตัดสิ นใจซื้ อนั้นสั้นลงก็ได้ (ศุภร เสรี
รัตน์, 2544)

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ที่มา : ศุภร เสรี รัตน์, 2544
พฤติ ก รรมการบริ โภคของมนุ ษ ย์ น้ ั น เป็ นพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ นโดยเจตนาและเกิ ด
กระบวนการคิดไตร่ ตรอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ และเกิ ดความพึงพอใจสู งสุ ด
ดังนั้นก่อนการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ผูบ้ ริ โภคจะลาดับกระบวนการกระทาสิ่ งต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การนั้นๆได้อย่างถูกต้อง (ชูชยั สมิทธิไกร, 2558)
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2.2.1 กระบวนการตัดสิ นใจ
ผูบ้ ริ โภคทุกคนจะต้องตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ ซึ่ งก่อนที่จะเกิดการ
ตัดสิ นใจผูบ้ ริ โภคจะต้องผ่านขึ้นตอนการคิด การกระทาเพื่อให้ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (อัศน์อุไร เตชะสวัสดิ์, 2553) โดยกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค มี 5
ขั้นตอน ดังนี้ (Kotler.2012:188)
1. การตระหนักถึงปั ญหา จะเกิดขึ้นเมื่อสภาวะตามความเป็ นจริ งแตกต่างกับสภาวะในอุดม
คติ เมื่ อนั้นผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึกว่าเกิ ดปั ญหา และมี ความคับข้องใจ ซึ่ งสภาวะนี้ อาจเกิ ดขึ้ นได้จาก 2
ลักษณะ คือ 1.การตระหนักถึ งความจาเป็ น 2.การตระหนักถึ งโอกาสที่ สูงขึ้น โดยระดับความไม่
พอใจดังกล่าว จะสาคัญระดับไหน ขึ้นอยูก่ บั ว่า ความเป็ นจริ ง และ สภาวะที่ตอ้ งการห่างไกลกันมาก
น้อยขนาดไหน สิ่ งนี้เองเป็ นจุดเริ่ มต้นไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ของผูบ้ ริ โภค
2. การค้นหาข้อมูล เมื่อผูบ้ ริ โภค เกิดความต้องการ จากการตระหนักถึงปั ญหาแล้ว ก็จะเริ่ ม
ค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการหาข้อมูลนั้น เกิดขึ้น 2 ส่ วนดังนี้
2.1 การค้นหาข้อมูลจากภายในหรื อภายนอก โดยใช้ขอ้ มูลจากประสบการณ์ ข้อมูลจาก
ความทรงจาในอดี ต มาประกอบการตัดสิ นใจ ถ้าเป็ นการตัดสิ นใจซื้ อตามความเคยชิ น ผูบ้ ริ โภคจะ
อาศัยข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และทาการเลือกซื้ อได้ทนั ที นอกจากว่าผูบ้ ริ โภค มีความต้องการที่มากขึ้น ซึ่ ง
ต้องการสิ นค้าที่มีคุณภาพกว่าเดิม หรื อราคาถูกกว่าเดิม ก็จะใช้ขอ้ มูลภายในและภายนอกประกอบ
กัน
2.2 การค้นหาข้อมูลเพื่อเตรี ยมการซื้ อ หรื อสะสมข้อมูล เป็ นการหาข้อมูลจากภายนอก
โดยอาจจะเกิดจากความชอบส่ วนตัว และเก็บข้อมูลไว้ใช้ในอนาคตก็ได้
3. การประเมินทางเลือก ผูบ้ ริ โภคจะทาการตัดสิ นใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดย
กาหนด เกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือก จากยี่ห้อที่ผบู ้ ริ โภคสนใจและยอมรับ หลังจากนั้นจะใช้เกณฑ์
ในการคัดเลื อก ยี่ห้อที่ ผ่านเกณฑ์ โดยผูบ้ ริ โภคเองจะให้น้ าหนัก ความสาคัญของแต่ละเกณฑ์ไม่
เท่ากัน หลังจากนั้นจะเป็ นการตัดสิ นใจ ขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะมีการรับรู ้ถึงคุณสมบัติของแต่ละยี่ห้อ
และมีการเปรี ยบเทียบ จากยีห่ อ้ ที่ผบู ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ
4. การซื้ อ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ตดั สิ นใจเลื อก ผลิตภัณฑ์แล้ว จะเกิดการแลกเปลี่ยน ซึ่ งอาจเป็ น
การซื้ อหรื อการเช่า เป็ นการแลกเปลี่ยนด้วยเงินสด หรื อบัตรเครดิต
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ เป็ นการประเมินผล ขณะใช้และหลังการใช้ ถ้าผูบ้ ริ โภค เกิดความ
พึ ง พอใจ ก็ อาจจะเกิ ดการซื้ อซ้ า ในอนาคต หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ พ อใจ หรื อไม่ ม น่ั ใจผูบ้ ริ โ ภค ทิ้ ง
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการใช้ หรื อใช้ผลิตภัณฑ์ท้ งั ที่ไม่พอใจ และไม่เกิดการซื้ อซ้ า
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การที่เราสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้น้ ัน จะทาให้เราสามารถที่จะวางกล
ยุทธ์ในการแข่งขันกับคู่แข่งในการที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เพราะ
เราสามารถที่จะนาพฤติกรรมต่าง ๆ ของผูบ้ ริ โภคนั้นมากาหนดกลยุทธ์ได้
2.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
Payne (1993 อ้างถึ งใน จรั ญญา ผลสว่าง, 2553) กล่ าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดของ
ตลาดบริ การจะมีความแตกต่างจากส่ วนประสมการตลาดของสิ นค้าทัว่ ไป กล่าวคือ จะต้องมีการเน้น
ถึ งพนักงาน กระบวนการในการให้บริ การและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่ งทั้งสามส่ วนผสมเป็ น
ปั จจัยหลักในการส่ งมอบบริ การ ดังนั้น ส่ วนประสมทางการตลาดของการบริ การจึงประกอบด้วย
7P’s ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการ
ให้บริ การ และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) บริ การเป็ นผลิ ตภัณฑ์อย่างหนึ่ ง แต่เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่ไม่มีตวั ตนไม่
สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะเป็ นอาการนาม ไม่วา่ จะเป็ นความสะดวก ความรวดเร็ ว ความสบายตัว
ความสบายใจ การให้ความเห็น การให้คาปรึ กษา เป็ นต้น
2. ราคา (Price) ราคาเป็ นสิ่ งที่กาหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสู งก็จะทาให้
ธุ รกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่าก็จะทาให้รายได้ของธุ รกิจนั้นต่า ซึ่ งอาจจะนาไปสู่ ภาวะขาดทุน
ได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าธุ รกิจหนึ่ งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุ รกิจจะต้องอยูใ่ นสภาวะ
ของการมีคู่แข่ง หากตั้งราคาสู งกว่าคู่แข่งมาก แต่บริ การของธุ รกิ จนั้นไม่ได้มีคุณภาพสู งกว่าคู่แข่ง
มากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมทาให้ลูกค้าไม่มาใช้บริ การกับธุ รกิ จนั้นต่อไป หากธุ รกิจตั้งราคาต่ าก็จะ
นามาสู งสงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาตามได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ในการให้บริ การนั้น สามารถให้บริ การผ่านช่ องทางจัด
จาหน่ายได้ 4 วิธีคือ (Zeithaml & Bitner, 1996 อ้างถึงใน ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2546)
3.1 การให้บริ การผ่านร้าน (Outlet) การให้บริ การแบบนี้ เป็ นแบบที่ทากันมานาน เช่ น
ร้านตัดผม ร้านซึ กรี ด ร้านให้บริ การอินเตอร์ เน็ต ให้บริ การด้วยการเปิ ดร้านค้าตามตึกแถวในชุมชน
หรื อในห้างสรรพสิ นค้า แล้วขยายสาขาออกไปเพื่อให้บริ การลูกค้าได้สูงสุ ด โดยร้ านประเภทนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทาให้ผรู ้ ับบริ การและผูใ้ ห้บริ การมาพบกัน ณ สถานที่แห่ งหนึ่ งโดยการเปิ ดร้านค้า
ขึ้นมา
3.2 การให้บริ การถึงที่บา้ นลูกค้าหรื อสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริ การแบบนี้ เป็ น
การส่ งพนักงานไปให้บริ การถึ งที่บา้ นลู กค้าหรื อสถานที่ อื่นตามความสะดวกของลู กค้า เช่ น การ
บริ การจัดส่ งอาหารตามสั่ง
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3.3 การให้บริ การผ่านตัวแทน การให้บริ การแบบนี้ เป็ นการขยายธุ รกิ จด้วยการขาย
แฟรนไชส์ หรื อการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริ การ เช่น แมคโดนัลด์หรื อเคเอฟซี ที่ขยายธุ รกิจไปทัว่
โลก บริ ษทั การบินไทยขายตัว๋ เครื่ องบินผ่านบบริ ษทั ท่องเที่ยว
3.4 การให้บริ การผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ การให้บริ การแบบนี้ เป็ นบริ การที่ค่อนข้าง
ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทาให้การบริ การเป็ นไปได้อย่าง
สะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
4. การส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) การส่ ง เสริ ม การตลาดของธุ รกิ จบริ การจะมี ความ
คล้ายกับธุ รกิจขายสิ นค้า กล่าวคือ การส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจบริ การทาได้ในทุกรู ปแบบ ไม่วา่
จะเป็ นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การใช้ข่าว การลดแลกแจกแถมการตลาดทางตรงผ่านสื่ อต่าง
ๆ ซึ่ งการบริ การที่ตอ้ งการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่ งเน้นราคาค่อนข้างต่า ต้องอาศัยการ
ลดแลกแจกแถม เป็ นต้น
5. พนักงาน (People) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่ให้บริ การนั้น ซึ่ ง
จะรวมตั้งแต่เจ้าของ ผูบ้ ริ หาร พนักงานในทุกระดับ ซึ่ งบุคคลดังกล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุ ณภาพของ
การให้บริ การ
6. กระบวนการให้บริ การ (Process) กระบวนการให้บริ การเป็ นส่ วนผสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญ มาก ต้อ งอาศัย พนัก งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ เครื่ อ งมื อ ทัน สมัย ในการท าให้ เ กิ ด
กระบวนการที่ ส ามารถส่ ง มอบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพได้ เนื่ อ งจากการให้ บ ริ ก ารโดยทั่ว ไปมัก จะ
ประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริ การตามความ
ต้องการ การชาระเงิน เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนต้องประสารเชื่ อมโยงกันอย่างดี หากมีข้ นั ตอนใด
ไม่ดีแม้แต่ข้ นั ตอนเดียวย่อทาให้การบริ การไม่เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารของ
ธุ รกิจบริ การ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ เช่นเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริ การ การ
ตกแต่งสถานที่ ล็อบบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องน้ า การตกแต่ง ป้ ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์ มต่าง ๆ
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ลูกค้าใช้เป็ นเครื่ องหมายแทนคุณภาพของการให้บริ การ กล่าวคือ ลูกค้าจะ
อาศัยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการเลื อกใช้บริ การ ดังนั้น สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ยีห่ อ้ ดูหรู หราและสวยงามเพียงใด บริ การน่าจะมีคุณภาพตามด้วย
ส่ วนผสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s)
การทาธุ รกิ จจะต้องตอบสนองความต้องการลู กค้า ส่ วนประกอบทางการตลาดทั้ง 7 ตัวที่
กล่าวมาเป็ นมุมมองของธุ รกิจที่ให้บริ การ การที่จะบริ การการตลาดของธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ
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นั้นจะต้องพิจารณาถึ งส่ วนผสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าด้วย (ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2546
อ้างถึงใน จรัญญา ผลสว่าง, 2553) ดังต่อไปนี้
1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริ การอะไรหรื อกับใคร สิ่ งที่
ลู กค้าใช้พิจารณาเป็ นหลักคื อ คุ ณค่า หรื อคุ ณประโยชน์ ต่า ง ๆ ที่ จะได้รับเมื่ อเที ย บกับ เงิ นที่ จ่า ย
ดังนั้นธุ รกิจต้องเสนอเฉพาะบริ การที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริ ง
2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรื อเงิ นที่ ลูกค้ายินดี ที่จะจ่ายสาหรั บบริ การนั้นต้อง
คุ ม้ ค่ากับบริ การที่จะได้ หากลู กค้ายินดี จ่ายในราคาสู ง แสดงว่าความคาดหวังในบริ การนั้นย่อมสู ง
ด้วย ดังนั้นการตั้งราคาค่าบริ การธุ รกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายให้ได้ เพื่อนาราคานั้นไป
ใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทาให้สามารถเสนอบริ การในราคาที่ลูกค้ายอมรับได้
3. ความสะดวก (Convenience) ลู กค้าจะใช้บริ การกับธุ รกิ จใด ธุ รกิ จนั้นจะต้องสร้ างความ
สะดวกให้ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อสอบถามข้อมูลและการไปใช้บริ การ หากลูกค้าไปติดต่อใช้
บริ การได้ไม่สะดวก ธุ รกิ จจะต้องทาหน้าที่ สร้ างความสะดวกด้วยการให้บริ การถึ งที่ บา้ นหรื อที่
ทางานลูกค้า
4. การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ลู กค้าย่อมต้องการได้รับข่าวสารอันเป็ นประโยชน์
จากธุ รกิจ ในขณะเดียวกันลูกค้าต้องการติดต่อธุ รกิจเพื่อให้ขอ้ มูล ความเห็น หรื อข้อร้องเรี ยน ธุ รกิจ
จะต้องจัดหาสื่ อที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้ าหมาย เพื่อการให้และรับข้อมูลความเห็ นจากลู กค้า ดังนั้น
การส่ งเสริ มการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความสาเร็ จเลยหากการสื่ อสารล้มเหลว
5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่มาใช้บริ การไม่วา่ จะเป็ นบริ การที่จาเป็ นหรื อบริ การที่
ฟุ่ มเฟื อย เช่น ด้านความงาม ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแลเป็ นอย่างดีจากผูใ้ ช้บริ การ เริ่ มตั้งแต่กา้ ว
เท้าแรกเข้ามาจนถึ งก้าวออกจากร้ านนั้น ไม่ว่าจะเป็ นครั้งแรกหรื อครั้งใดของการใช้บริ การก็ ตาม
หรื อไม่วา่ จะเป็ นพนักงานผูใ้ ดที่ให้บริ การก็ตาม
6. ความส าเร็ จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลู ก ค้า มุ่ ง หวัง ให้ได้รับ การ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่วา่ จะเป็ นการบริ การตัดผม ผมที่ออกมาจะต้องมีความ
เรี ยบร้ อย ตรงกับความต้องการลู กค้า หรื อการเข้ารักษาอาการป่ วย ไม่ว่าในโรงพยาบาลใดอาการ
ป่ วยจะต้องหาย ในแต่ละธุ รกิจบริ การ แม้ข้ นั ตอนการให้บริ การจะมีความซับซ้อนเพียงใด ต้องจ้าง
พนักงานจานวนมากมายเพียงใด ลู กค้าไม่มีส่วนมารับรู ้ รู ้ อย่างเดี ยวว่ากระบวนการให้บริ การต้อง
ตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่ อง
7. ความสบาย (Comfort) สิ่ ง แวดล้อมของการให้บ ริ ก าร ไม่ ว่า จะเป็ นอาคาร เคาน์เตอร์
บริ การ ห้องน้ า ทางเดิน ร้านอาหาร ป้ ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะต้องสร้างความสบายตาและสบาย
ใจให้ลูกค้า
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จากที่ กล่ าวมา สามารถเปรี ยบเที ยบส่ วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของธุ รกิ จ และ
ลูกค้าได้ดงั ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 การเปรี ยบเทียบส่ วนผสมทางการตลาดในมุมมองของธุ รกิจและของลูกค้า
ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ า
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)

1. คุณค่าที่จะได้รับ (Customer Value)

2. ราคา(Price)

2. ต้นทุน (Cost to Customer)

3. ช่องทางการจัดหน่าย (Place)

3. ความสะดวก (Convenience)

4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)

4. การติดต่อสื่ อสาร (Communication)

5. พนักงาน (People)

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring)

6. กระบวนการให้บริ การ (Process)

6. ความสาเร็ จในการตอบสนองความ
ต้องการ (Completion)

7. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Evidence)

7. ความสบาย (Comfort)

ที่มา : ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ, 2546
(อ้างถึงใน จรัญญา ผลสว่าง, 2553)
2.4 ประวัติและความเป็ นมาของร้านค้าปลอดภาษี คิง เพาเวอร์
บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจ “คิง เพาเวอร์ ” ซึ่ งเริ่ มก่อตั้งและ
ดาเนินกิจการในปี 2532 ในนาม บริ ษทั ดาวน์ ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส. (ไทยแลนด์) จากัด ซึ่ งร่ วมลงทุนกับ
การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ดาเนิ นกิ จการจาหน่ ายสิ นค้าปลอดอากรในเมืองเป็ นแห่ งแรกของ
ประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริ ษทั ร่ วมทุนว่า บริ ษทั ททท. สิ นค้าปลอดอากร จากัด ปัจจุบนั การประกอบ
ธุ รกิจของกลุ่ม “คิง เพาเวอร์ ” สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1.) ธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากรในเมือง โดยกลุ่มธุ รกิจ “คิง เพาเวอร์ ” ได้รับช่วงกิจการ
ร้านค้าปลอดอากรในเมืองของบริ ษทั ไทยแลนด์ ดิวตี้ฟรี ช็อปส์ จากัด จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย โดยบริ หารกิ จการดังกล่ าวในนามของบริ ษทั คิ ง เพาเวอร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด โดยมี
ร้ านค้าปลอดอากร 2 แห่ ง ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคารเซ็ นทรั ลเวิล ด์พลาซ่ า และชั้นล่ างอาคารมหาทุ น
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พลาซ่ า ทั้ง นี้ ก ารประกอบธุ รกิ จ จาหน่ า ยสิ นค้า ปลอดอากรในเมื อ งแต่ เ ดิ ม นั้น กรมศุ ล กากรได้
กาหนดให้ผูม้ ี สิทธิ ขอจัดตั้งร้ านค้าปลอดอากรต้องเป็ นรั ฐวิสาหกิ จที่ มีวตั ถุ ประสงค์ในการจัดตั้ง
ร้านค้าปลอดอากร หรื อเป็ นรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรื อการท่าอากาศ
ยานานาชาติ หรื อเป็ นบริ ษทั ซึ่ งเป็ นรัฐวิสาหกิ จนั้นร่ วมลงทุนด้วย โดยเอกชนผูร้ ่ วมลงทุนจะต้องมี
เพียงรายเดี ยว แต่ในปั จจุบนั กรมศุลกากรได้เปิ ดให้มีการดาเนิ นกิ จการร้ านค้าปลอดอากรมากราย
เพื่อให้มีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มยิง่ ขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ได้รับการยอมรับว่าเป็ นร้านค้าปลอดอากรในเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
(2.) ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศยานฯ โดยกลุ่มธุ รกิจ “คิง เพาเวอร์ ”
ได้รับการอนุ ญาตให้ประกอบกิ จการจากบมจ. ท่าอากาศยานไทย (เดิ มคือ การท่าอากาศยานแห่ ง
ประเทศไทย) ในระหว่างปี 2536 – 2540 ให้ดาเนิ นการจาหน่ายสิ นค้าและของที่ระลึก ณ ท่าอากาศ
ยานกรุ งเทพ และท่าอากาศยานภูมิภาค ภูเก็ต เชี ยงใหม่ ในนามบริ ษทั เจ.เอ็ม.ที กรุ๊ ป จากัด ซึ่ งต่อมา
ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด และบริ ษทั ได้รับการต่ออายุการอนุ ญาตให้
ประกอบกิ จการ ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี 2541 – 2546 และได้รับการต่ออายุการ
อนุ ญาตให้ประกอบกิ จการครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546-2549 หรื อจนกว่าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจะเปิ ด
ใช้บริ การ
(3.) ธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานฯ โดยกลุ่มธุ รกิจ “คิง เพาเวอร์ ” ได้รับ
การอนุ ญาตให้ประกอบกิจการ จากบมจ. ท่าอากาศยานไทย (เดิมคือ การท่าอากาศยานแห่ งประเทศ
ไทย) ในระหว่างปี 2540 – 2544 ให้ดาเนิ นการจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
และท่าอากาศยานภูมิภาคภูเก็ต เชี ยงใหม่ หาดใหญ่ ในนามบริ ษทั เจ.เอ็ม.ที. ดิวตี้ฟรี จากัด ซึ่ งต่อมา
ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั คิ ง เพาเวอร์ ดิ วตี้ ฟรี จากัด และบริ ษทั ได้รับการต่ ออายุการอนุ ญาตให้
ประกอบกิ จ การเดิ ม พร้ อ มได้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ด าเนิ น การจ าหน่ า ยสิ น ค้า ปลอดอากรในพื้ น ที่ ข อง
ผูป้ ระกอบการอีกรายหนึ่ งเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2545 – 2549 หรื อจนกว่าท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจะเปิ ด
ใช้บริ การ ซึ่ งทาให้ปัจจุบนั บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด เป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้า
ปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานฯ เพียงรายเดี ยว อี กทั้ง เมื่ อสนามบิ นสุ วรรณภู มิเปิ ดใช้บริ ก ารแล้ว
บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด ยังได้รับสิ ทธิ จาก บมจ. ท่าอากาศยานไทย ให้เป็ นผูป้ ระกอบการ.
จาหน่ายสิ นค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานภูมิภาคเพียงรายเดียว โดยมี
กาหนดระยะเวลาทั้งสิ้ น 10 ปี นับจากวันที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเปิ ดใช้บริ การ
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ลักษณะทัว่ ไปของการประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลอดอากร
ธุ รกิจดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) หรื อ ธุ รกิจจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากร หมายถึง การประกอบ
กิจการจาหน่ายสิ นค้าปลอดอากรนาเข้า (IMPORT DUTY) ปลอดจากภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VALUE
ADDED TAX) รวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสรรพสามิต กรณี ที่เป็ นสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ และ
ปลอดจากภาระภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (VALUE ADDED TAX) กรณี ที่ เ ป็ นสิ น ค้า ภายในประเทศ โดย
จาหน่ ายให้แก่ผูซ้ ้ื อซึ่ งเดิ นทางออกนอกราชอาณาจักร หรื อผูซ้ ้ื อซึ่ งเดิ นทางเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบที่ กรมศุ ลกากรกาหนดไว้โดยเคร่ งครั ด การประกอบกิ จการจาหน่ า ย
สิ นค้าปลอดอากร มีที่มาจากการสนองนโยบายของรั ฐบาลในการส่ งเสริ มสนับสนุ นและพัฒนา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วให้ มี ค วามเป็ นสากล ตลอดจนช่ ว ยดึ ง ดู ด เงิ น ตราต่ า งประเทศจาก
นักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศมากขึ้น โดยเมื่อเริ่ มแรก (ประมาณปี 2516) มีเพียงบมจ. การบินไทย เป็ น
ผูป้ ระกอบการเพียงรายเดียว เนื่ องจากธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากรยังเป็ นธุ รกิ จใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใน
ธุ รกิจร้านค้าปลอดอากร แบ่งการประกอบธุ รกิจตามลักษณะที่ต้ งั ของร้านค้าได้เป็ น 2 ประเภทหลัก
ดังนี้ (บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด, 2550)
(1) ธุ รกิ จร้ า นค้า ปลอดอากรที่ ด าเนิ นการ ณ ท่ า อากาศยาน ซึ่ ง กลุ่ ม “คิ ง เพาเวอร์ ” ได้
ดาเนินการผ่านบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด
(2) ธุ รกิจร้านค้าปลอดอากรขาออกในเมืองที่ดาเนิ นการในเมือง ซึ่ งกลุ่ม “คิง เพาเวอร์ ” ได้
ดาเนินการผ่านบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ทั้งนี้ การประกอบธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากรนั้น ภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรกาหนดให้
ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลอดอากร จะต้องดาเนิ นการขออนุ ญาตจัดตั้งคลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภท
ร้ านค้าปลอดอากรไว้กบั กรมศุลกากร เมื่อได้รับการพิจารณาอนุ ญาตให้จดั ตั้งแล้ว ผูป้ ระกอบการ
จะต้องเข้าทาสัญญาประกันและทัณฑ์บนไว้ต่อกรมศุลกากรก่อนเปิ ดดาเนินการ โดยผูป้ ระกอบการ
ต้องปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กรมศุลกากรกาหนดไว้โดยเคร่ งครัดคลังสิ นค้าทัณฑ์
บนประเภทร้านค้าปลอดอากรประกอบด้วย
(1) คลังเก็บของสาหรับร้ านค้าปลอดอากร หมายความถึง คลังสิ นค้าทัณฑ์บนที่ให้บริ การ
สาธารณะสาหรับเก็บของที่นาเข้าจากต่างประเทศหรื อของอื่นใดตามที่อธิ บดีเห็นสมควรเพื่อนาไป
แสดงและขายในร้านค้าปลอดอากร
(2) ร้านค้าปลอดอากร หมายความถึง สถานที่ที่อธิ บดีกรมศุลกากรอนุ มตั ิให้จดั ตั้งขึ้น ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติ หรื อบริ เวณที่อื่นใดตามที่อธิ บดีเห็นสมควรเพื่อจัดเก็บแสดงและขายของให้แก่
ผูเ้ ดิ นทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่ งได้รับสิ ทธิ ยกเว้นอากรขาเข้าและอากรขาออก
ตามที่กฏหมายกาหนดโดยร้านค้าปลอดอากรแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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(1) ร้ า นค้า ปลอดอากรส าหรั บ ผู โ้ ดยสารขาเข้า หมายถึ ง ร้ า นค้า ปลอดอากรที่ ต้ ัง อยู่ ณ
ท่าอากาศยานนานาชาติภายในบริ เวณห้องผูโ้ ดยสารขาเข้าเพื่อแสดงและขายสิ นค้าให้แก่ผซู ้ ้ื อที่ เดิ น
ทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับสิ ทธิ ยกเว้นอากรตามที่กฏหมายกาหนด
(2) ร้านค้าปลอดอากรสาหรับผูโ้ ดยสารขาออก หมายถึง ร้านค้าปลอดอากรที่แสดงและขาย
ของให้แก่ผทู ้ ี่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรโดย แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
(2.1) ร้านค้าปลอดอากรในสนามบิน เป็ นร้านค้าปลอดอากรที่ต้ งั อยูภ่ ายในบริ เวณพื้นที่
ห้องผูโ้ ดยสารขาออกซึ่ งผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
(2.2) ร้ านค้าปลอดอากรขาออกในเมือง เป็ นร้ านค้าปลอดอากรที่จดั ตั้งอยู่ ณ สถานที่
อื่ น นอกเหนื อ จากข้อ 2.2 (ในบริ เ วณพื้ น ที่ ห้ อ งผู ้โ ดยสารขาออก) ตามที่ อ ธิ บ ดี ก รมศุ ล กากร
เห็ นสมควรเพื่อขายของที่ นาเข้าจากต่างประเทศและของภายในประเทศให้แก่ ผูซ้ ้ื อที่ จะเดิ นทาง
ออกไปนอกราชอาณาจักร โดยมีหนังสื อเดินทาง (Passport) และหลักฐานประกอบการเดินทาง เช่น
บัตรโดยสารเครื่ องบินหรื อเอกสารอื่นใดซึ่ งใช้ยนื ยันกาหนดการเดินทางที่ชดั เจน โดยกาหนดวิธีการ
ขายของไว้ ดังนี้
(1) ส่ งมอบของให้ผซู ้ ้ื อนาติดตัวไปพร้อมกับตน
(2) ส่ งมอบของ ณ จุดส่ งมอบที่กาหนด
(3) ส่ งมอบโดยวิธีอื่น เช่น การส่ งออกทางไปรษณี ยห์ รื อทางเรื อ หรื อ ทางด่านศุลกากร
(4) การขายโดยวิธีอื่นๆ ตามที่กรมศุลกากรให้ความเห็นชอบ
กลยุทธ์ ทางการตลาดและโครงสร้ างรายได้
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ โดยมุ่งเน้นจาหน่ายสิ นค้า
มีคุณภาพ สิ นค้าส่ วนใหญ่มีตรายี่ห้อที่ดีมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป และมีสินค้าบางส่ วนซึ่ งจัด
จาหน่ ายภายใต้ตรายี่ห้อของ “คิง เพาเวอร์ ” สิ นค้าที่จาหน่ ายที่ร้านค้าปลอดอากรประกอบด้วยสุ รา
บุหรี่ ซิ การ์ น้ าหอม เครื่ องสาอาง นาฬิกา เครื่ องประดับ ขนมหวานช็อคโกแล็ต เป็ นต้น นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้จาหน่ายสิ นค้าที่มีตรายีห่ อ้ ที่ได้รับการยอมรับเป็ นอย่างสู ง เป็ นต้นว่า Ferragamo Versace
Cartier Dunhill Givenchy Burberry Hermes ฯลฯ ทั้งนี้ โครงสร้ างการจาหน่ ายสิ นค้าแยกตามมู ลค่า
ของประเภทสิ นค้าที่จาหน่ายในร้านค้าปลอดอากรของบริ ษทั มีรายละเอียดดังนี้ (บริ ษทั คิง เพาเวอร์
ดิวตี้ฟรี จากัด, 2550)
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างรายได้ สิ้ นสุ ดธันวาคม 2548
ที่มา บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด (2550)
ยอดขายของบริ ษทั ส่ วนใหญ่มาจากยอดขายสิ นค้านาเข้าของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นลักษณะทัว่ ไป
ของธุ รกิ จประเภทนี้ ราคาสิ นค้า ที่ จาหน่ า ยในร้ า นค้า ปลอดอากรของบริ ษ ทั เป็ นราคาที่ สามารถ
แข่งขันได้ รวมทั้งบริ ษทั มีการใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการจาหน่ ายที่ช่วยเสริ มความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษทั ให้สามารถแข่งขันกับร้านค้าปลอดอากรในภูมิภาค อาทิเช่น ร้านค้าปลอดอากรที่
ฮ่องกง และร้ านค้าปลอดอากรที่สิงคโปร์ ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับการสนับสนุ น
ทางด้านการตลาดจากผูข้ ายสิ นค้า (Supplier) ให้แก่บริ ษทั ซึ่ งการสนับสนุ นทางการตลาดเหล่านี้ มี
หลายรู ปแบบ เช่น การตกแต่งร้านค้า การฝึ กอบรมพนักงานขาย ป้ ายโฆษณา พนักงานแนะนาสิ นค้า
ฯลฯ อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีขอ้ จากัดในการใช้กลยุทธ์ราคาเช่นกัน เนื่ องจากสิ นค้าหลายรายการเป็ น
สิ นค้าที่ผูผ้ ลิ ตมีนโยบายในการควบคุ มราคาขายปลี กสิ นค้าเพื่อให้เกิ ดมาตรฐานในราคา ดังนั้นใน
หลายกรณี บริ ษทั ต้องปรึ กษากับผูผ้ ลิตสิ นค้าในการเลือกรู ปแบบการส่ งเสริ มการจาหน่ายโดยอาศัย
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับราคายอดขายส่ วนใหญ่ของบริ ษทั มากกว่า 96% เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุ งเทพ
เนื่ องจากพฤติกรรมของลู กค้าส่ วนใหญ่มกั เลื อกซื้ อสิ นค้าที่สนามบินนานาชาติที่ตนเดิ นทางมาถึ ง
หรื อ เดิ น ทางกลับ ทั้ง นี้ ฐานลู ก ค้า (Penetration)ที่ เ ข้า ซื้ อ สิ น ค้า ที่ ร้ า นค้า ปลอดอากรต่ อ จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดิ นทางผ่านเข้าออกประเทศไทย มีอตั รา ซึ่ งเป็ นแนวโน้มที่ดี โดยที่กลุ่มลู กค้าของ
บริ ษทั แยกตามมูลค่าสิ นค้าที่จาหน่ายต่อสัญชาติของลูกค้ามีรายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 2.4
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ภาพที่ 2.4 ประเภทลูกค้าตามสัญชาติ สิ้ นสุ ดธันวาคม 2548
ที่มา บริ ษทั คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จากัด (2550)
ยอดขายของบริ ษทั มีลกั ษณะเป็ นฤดูกาลซึ่ งเป็ นไปตามจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละ
ฤดู ก าล โดยทัว่ ไปยอดขายของบริ ษ ัท จะมี ม ากในช่ วงปลายปี ต่ อเนื่ องไปจนถึ ง ต้นปี ถัดไปและ
ยอดขายจะลดลงในช่วงกลางปี ซึ่ งบริ ษทั เข้าใจลักษณะเช่นนี้ เป็ นอย่างดี จึงมีการวางแผนการตลาด
ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างยอดขายให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ได้ นอกจากนี้ บริ ษั ท ยัง ได้ น ากลยุ ท ธ์ ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ก ั บ ลู ก ค้ า (Customer Relationship
Management) มาใช้เพื่อสร้ างฐานลู กค้าประจา โดยผ่านการจัดทาบัตรสิ ทธิ พิเศษสาหรั บสมาชิ ก
(Special Privileges Card) ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษทั มีจานวนสมาชิกแล้วมากกว่า 260,000 ราย อย่างไรก็ตาม
ฐานลู ก ค้า สมาชิ ก นี้ ย งั มี สั ดส่ ว นน้อยเมื่ อ เที ย บกับ จานวนลู ก ค้า ทั้ง หมดของบริ ษ ัท แต่ ก็ ช่ ว ยให้
ยอดขายของบริ ษทั มี ความผันผวนตามฤดู กาลน้อยลง อี กทั้งบริ ษทั ยังเชื่ อว่าจะสามารถขยายฐาน
ลูกค้าสมาชิกได้เพิ่มเติมในอนาคต
2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
น้ าฝน จันทร์ นวล (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับมากและ
เมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่างรายได้ค่าใช้จ่ายอายุอาชี พแหล่ งท่องเที่ ยวฯลฯที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดิ นทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
ส่ วนด้า นข้อมู ล พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ใ นการเดิ นทางมาท่ องเที่ ย วในประเทศไทยพบว่า
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นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเป็ นครั้งแรกเลือกเดินทางมากับบริ ษทั ทัวร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่นิยมมากที่สุดคือทะเลทางภาคใต้
อภิชาติ ผลงาม (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ส่ วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลื อก
ซื้ อของฝากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุ รี ผลการศึ กษา พบว่า ส่ วนผสมทางการตลาดที่ มีต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเลื อกซื้ อของฝากจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นอันดับ
หนึ่ง รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา
ด้านบุคคล และด้านกระบวนการตามลาดับ และผลการเปรี ยบเทียบส่ วนผสมการตลาดที่มีต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ ยวในการเลื อกซื้ อของฝากจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี จาแนกตาม
สถานภาพส่ วนบุคคล พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุสถานภาพการสมรสอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีส่วนผสมการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อของฝากจากตลาดหนองมน จังหวัด
ชลบุรีแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนนักท่องเที่ยวที่มีเพศและระดับการศึกษา
ต่างกันมีส่วนผสมการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อของฝากจากตลาดหนองมน จังหวัด
ชลบุรีไม่แตกต่างกัน
โศภิ ต สุ ภ างค์ กุ ณ วงศ์ (2556) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตดั สิ นใจใช้บริ การสวนสนุกในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสวนสนุ กในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิ ดเห็ นมากที่สุดในเรื่ องปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการ ดังนั้นจากการ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยค่าสถิ ติท้ งั 3 แห่ งพบว่าค่าที่ได้เป็ นค่าบวกและมีค่าเข้าใกล้
1 ทั้ง 3 แห่ งสามารถแปรผลได้ว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ ระดับความคิ ดเห็ นในการ
ตัดสิ นใจมาใช้บ ริ ก ารสวนสนุ กมี ความสัมพันธ์ กนั ในเชิ ง บวกและมี ค วามสัมพันธ์ ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
ละเอียด ศิลาน้อย (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร : กรณี ศึกษาสวนสละ
อาทิตย์อาเภอบ้านนาสารจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผลการศึ กษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการเดิ นทางท่องเที่ ยวแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรสวนสวนสละอาทิตย์
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ในสวน บุคลากรที่
ให้บริ การในสวน กระบวนการท่องเที่ ยวในสวน ราคาสิ นค้าและบริ การในสวน ช่ องทางการจัด
จาหน่ า ยสิ นค้า และบริ ก ารท่องเที่ ย วภายในสวน การส่ ง เสริ มการตลาดท่องเที่ ยวของสวน และ
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ลักษณะทางกายภาพของสวนตามลาดับ ในส่ วนของผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าในการตัดสิ นใจ
ของนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ อาเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีน้ นั นักท่องเที่ยวที่มี ภูมิลาเนา เพศ การศึกษา รายได้ และสถานภาพการสมรสที่
แตกต่างกันจะได้รับอิทธิ พลจากปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ 0.05 ส่ วนนัก ท่ องเที่ ย วที่ มี อายุและอาชี พ ที่ แตกต่ า งกันจะได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากปั จจัย ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.1.1 ประชำกรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ า
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ ำง
เนื่องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจึงคานวณได้จาก
สู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran (1963) โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และ
ระดับความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วาณิ ชย์บญั ชา, 2549) แทนค่าสู ตรของ Cochran โดย
n แทน จานวนตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (โดยทัว่ ไปนิยมใช้สัดส่ วน 30%
หรื อ 0.30)
Z แทน ระดับ ความเชื่ อมันที่ ผูว้ ิจยั ก าหนดไว้ Z มี ค่ าเท่ ากับ 1.96 ที่ ระดับ ความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (ระดับ 0.05)
d คือ แทน ค่าความผิดพลาดสู งสุ ดที่เกิดขึ้น = 0.05
แทนค่า
n
= (0.3)(1-0.3)(1.96)²) / (0.05)²
= 322.69
ดังนั้น ต้องใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 323 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความ
ผิดพลาดไม่เกิ นร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประเมินผล
และวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่
เงื่อนไขกาหนดคือไม่นอ้ ยกว่า 323 ตัวอย่าง
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3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรทำวิจัย
3.2.1 ขั้นตอนกำรสร้ ำงเครื่ องมือ
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากตารา เอกสาร
บาทความทางวิชาการ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตของการวิจยั
และการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
2) ข้อมู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวิธี การสร้ างแบบสอบถามจากเอกสาร
เพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้ อหาของแบบสอบถามเพื่อจะได้มีความชัดเจนตามวัตถุ ประสงค์ของ
งานวิจยั ยิง่ ขึ้น
3) นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
4) นาแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ นเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ (อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ ) พิจารณา
เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ลัก ษณะของการใช้ภ าษา และให้ ข้อ เสนอแนะ แล้ ว น าข้อ มู ล การ
ตรวจสอบมาแก้ไขแบบสอบถามให้มีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
5) นาแบบสอบถามที่ได้รับ การแก้ไขปรับปรุ งไปทดสอบความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
เครื่ อ งมื อ (Pre-test) กับ กลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 30 ชุ ด และค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ด้วยวิธี ข อง
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.7
3.2.2 ลักษณะของเครื่ องมือ
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งส ารวจ (Survey Research) ดังนั้นเครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
วิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบไป
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้าในร้ า นค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบไปด้วย สิ นค้าที่ซ้ื อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
โดยส่ วนที่ 1 และ 2 มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ (Check List) ตามที่กาหนดไว้
ส่ ว นที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ ยวชาวจีน ประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อม
ทางกายภาพ โดยเป็ นค าถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่ งผูต้ อบจะ
เลื อกตอบได้เพียงคาตอบเดี ยวเพื่ อสรุ ปความคิดเห็ น หรื อตอบตามที่ปรากฏตามระดับมาตราวัด
โดยกาหนดการให้คะแนน ดังนี้
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5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตัดสิ นใจมากที่สุด
ตัดสิ นใจมาก
ตัดสิ นใจปานกลาง
ตัดสิ นใจน้อย
ตัดสิ นใจน้อยมาก

3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุ ด ให้แก่นักท่องเที่ ยว
ชาวจี นที่ มาซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ า โดยเก็บตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) ในวันจันทร์ ถึ ง วันอาทิ ตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึ ง 17.00 น. ระหว่างวันที่
3 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จนครบ 400 ชุด
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องในการ
ตอบแบบสอบถาม แล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยวิธี
ทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1) ข้อมูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคล และพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน วิเคราะห์ โดยการแปลผลคะแนนจะใช้การตัดสิ นแบบอิงเกณฑ์ในการวัดครั้งนี้ ออกเป็ น 5
ระดับ อัตราภาคชั้นละ 0.8 และใช้เกณฑ์การวัดระดับ 5 ช่วง ดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.80
หมายถึง
มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.5 สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้มีสถิติที่ใช้ในการวิจยั 2 ประเภท
1) สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิ บ ายถึ ง ข้อ มู ล ทัว่ ไป ได้แก่ ค่ าความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation:
S.D.) ในการอธิบาย
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2) สถิ ติเชิ งอ้างอิง หรื อสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential or Inductive Statistics) จะใช้ทดสอบ
สมติ ฐ านการวิ จ ัย ได้แ ก่ การทดสอบ t-test การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way
ANOVA: F-test)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ของนักท่องเที่ ยวชาวจี นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคื อ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
สาขารางน้ า จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม แล้วมาท าการวิเคราะห์ ด้วยวิธี ก ารทางสถิ ติ ด้วยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรู ปของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ า
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ จิ ยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
แทน จานวนตัวอย่าง

แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig.
แทน ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละปั จจัยส่ วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ า
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพหลัก
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
119
29.8
หญิง
281
70.3
2. อายุ
อายุต่ากว่า 20 ปี
31
7.8
อายุ 21-29 ปี
71
17.8
อายุ 30-39 ปี
137
34.3
อายุ 40-49 ปี
87
21.8
อายุ 50-59 ปี
53
13.3
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
21
5.3
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
157
39.3
ปริ ญญาตรี
185
46.3
ปริ ญญาโท
27
6.8
ปริ ญญาเอก
31
7.8
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
57
14.2
20,001-30,000 บาท
101
25.3
30,001-40,000 บาท
156
39.0
40,001 บาทขึ้นไป
86
21.5
5.สถานภาพ
โสด
167
41.8
สมรส
212
53.0
หย่าร้าง
21
5.3
รวม
400
100
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และอาชีพหลัก (ต่อ)
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
5. อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
95
23.8
พนักงานบริ ษทั เอกชน
126
31.5
ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
75
18.8
รับจ้างทัว่ ไป
36
9.0
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
41
10.3
นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา
27
6.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของกลุ่ ม ตัวอย่า ง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.3 และ
เพศชาย จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.8
2. อายุ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3
รองลงมามีอายุ 40-49 ปี จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.8 อายุ 21-29 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 17.8 อายุ 50-59 ปี จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 อายุต่ ากว่า 20 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.8 และอายุ 60 ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 185
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รองลงมามีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ
39.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาเอก จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8 และระดับการศึกษาปริ ญญาโท
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ตามลาดับ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 30,001-40,000
บาท จานวน 156 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 39.0 รองลงมามี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน 20,001-30,000 บาท
จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.3 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 86 คน คิด
เป็ นร้อยละ 21.5 และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ต่ ากว่า 20,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.2
ตามลาดับ
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5. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ สมรส จานวน 212 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 53.0 สถานภาพโสด จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จานวน
21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
6. อาชีพหลัก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 126 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมามีอาชี พข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิ จ จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8
ธุ รกิ จส่ วนตัว/ค้าขาย จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 ไม่ได้ประกอบอาชี พ จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.3 รับจ้างทัว่ ไป จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และนักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา จานวน
27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม สิ นค้าที่ซ้ื อ วัตถุประสงค์ในการ
ซื้ อ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ า
จานวน
ร้ อยละ
1. สิ นค้าที่ซ้ื อ
สิ นค้าเกี่ยวกับความงาม และสุ ขภาพ
97
24.3
สิ นค้าแฟชัน่
63
15.8
เครื่ องใช้ไฟฟ้า
18
4.5
สิ นค้าเกี่ยวกับกีฬา และการเดินทาง
21
5.3
ของใช้ในบ้าน
34
8.5
อาหาร และของที่ระลึก
167
41.8
2. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
นาไปใช้เอง
92
23.0
เพื่อเป็ นของฝาก หรื อ ของขวัญ
173
43.3
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
19
4.8
เพื่อความเพลิดเพลิน
79
19.8
ต้องการของแถม หรื อ ของสมนาคุณ
37
9.3
รวม
400
100

36

ตารางที่ 4.2 (ต่อ) แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม สิ นค้าที่ซ้ื อ วัตถุประสงค์
ในการซื้ อ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่ องทางการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้ า
จานวน
ร้ อยละ
3. ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
ตนเอง
194
48.5
เพื่อน
127
31.8
ครอบครัว
79
19.8
4. ช่องทางการซื้ อ
ซื้ อที่สาขาของคิง เพาเวอร์
317
79.3
ซื้ อทางออนไลน์
83
20.8
5. โอกาสในการซื้ อ
วันจันทร์ -ศุกร์
206
51.5
วันเสาร์ -อาทิตย์
145
36.3
วันหยุดนักขัตฤกษ์
49
12.3
6. ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
109
27.3
พนักงานขาย
124
31.0
การส่ งเสริ มการขาย
167
41.8
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปรได้ดงั นี้
1. สิ นค้าที่ซ้ื อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสินค้าที่ซ้ื อคืออาหาร และของที่ระลึก จานวน
167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือสิ นค้าเกี่ ยวกับความงาม และสุ ขภาพ จานวน 97 คน คิด
เป็ นร้อยละ 24.3 สิ นค้าแฟชัน่ จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ของใช้ในบ้าน จานวน 34 คน คิด
เป็ นร้ อ ยละ 8.5 สิ น ค้า เกี่ ย วกับ กี ฬ า และการเดิ น ทาง จ านวน 21 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 5.3 และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้า จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ตามลาดับ
2. วัตถุประสงค์ในการซื้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อ เพื่อเป็ น
ของฝาก หรื อ ของขวัญ จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รองลงมามีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อ
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นาไปใช้เอง จานวน 92 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.0 เพื่อความเพลิดเพลิน จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.8 ต้องการของแถม หรื อ ของสมนาคุ ณ จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.3 และเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่าย จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 ตามลาดับ
3. ผูม้ ี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ วนใหญ่ มี ผู ม้ ี ส่ วนร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจซื้ อคือ ตนเอง จานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือเพื่อน จานวน 127 คน คิด
เป็ นร้อยละ 31.8 และครอบครัว จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.8 ตามลาดับ
4. ช่ องทางการซื้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีช่องทางการซื้ อที่สาขาของคิง เพาเวอร์
จานวน 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3 รองลงมาคือซื้ อทางออนไลน์ จานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ
20.8 ตามลาดับ
5. โอกาสในการซื้ อ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีโอกาสในการซื้ อคื อ วันจันทร์ -ศุ ก ร์
จานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือวันเสาร์ -อาทิตย์ จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.3 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.3 ตามลาดับ
6. ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีข้ นั ตอนในการตัดสิ นใจซื้ อคือ
การส่ งเสริ มการขาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 รองลงมาคือพนักงานขาย จานวน 124 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.0 และการโฆษณา และประชาสัม พัน ธ์ จ านวน109 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.3
ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านต่างๆในภาพรวม
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
3.88
0.85
มาก
3.95
1.46
มาก
3.95
0.74
มาก
4.24
0.65
มากที่สุด
4.09
1.36
มาก
4.06
0.70
มาก
4.05
0.71
มาก
มาก
4.03
0.93

จากตารางที่ 4.3 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านต่างๆ โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก (  =4.03) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า 1 ด้าน ที่มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  =4.24) และระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับ
มาก ได้แก่ ด้านพนักงาน (  =4.09) ด้านกระบวนการให้บริ การ (  =4.06) ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ (  =4.05) ด้ า นราคา (  =3.95) ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (  =3.95) และด้ า น
ผลิตภัณฑ์ (  =3.88) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. มีสินค้าให้เลือกซื้ อหลากหลาย
2. มีความมัน่ ใจในสิ นค้าของ ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
3. มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
3.90 0.80
มาก
มาก
3.70 0.94
4.03 0.82
มาก
มาก
3.88 0.85

จากตารางที่ 4.4 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ ยวชาวจี น ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยภาพรวมมี ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก (  =3.88) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก
ได้แก่ สิ นค้าที่ตรงกับความต้องการ (  =4.03) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ มี
สิ นค้าให้เลื อกซื้ อหลากหลาย (  =3.90) และ มี ความมัน่ ใจในสิ นค้าของ ร้ านค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ (  =3.70) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านราคา
ด้ านราคา
4. สิ นค้ามีราคาถูกกว่าร้านค้าปลอดอากรประเทศอื่น
5. ราคาสิ นค้ามีความคุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
3.99
0.72
มาก
3.90
2.21
มาก
มาก
3.95
1.46

จากตารางที่ 4.5 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านราคา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =3.95) เมื่อพิจารณา
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เป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านราคาทั้ง 2 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ สิ นค้ามี
ราคาถูกกว่าร้ านค้าปลอดอากรประเทศอื่น (  =3.99) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมา
คือ ราคาสิ นค้ามีความคุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ (  =3.90) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
6. มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริ การ
7. สามารถเข้าถึงสาขาของร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ได้
อย่างสะดวก
8. มีบริ การสั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
3.73
0.84
มาก
4.00

0.72

มาก

4.11
3.95

0.66
0.74

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.6 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.95) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจ
ซื้ ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีบริ การสั่งซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ (  =4.11) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อ
มากที่สุด รองลงมาคือ สามารถเข้าถึงสาขาของร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ได้อย่างสะดวก (
 =4.00) และ มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริ การ (  =3.73) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
9. มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม
10. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั อย่างทัว่ ถึง
11. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
4.18 0.66
มาก
4.28 0.65 มากที่สุด
4.26 0.65 มากที่สุด
4.24 0.65 มากที่สุด

จากตารางที่ 4.7 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมมีความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (
 =4.24) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า มี ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด 2 ข้อ มี ร ะดับ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั อย่างทัว่ ถึง (
 =4.28) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง (  =4.26) และระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีการส่ งเสริ มการขาย เช่น ลด
ราคา มีของแถม (  =4.18) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านพนักงาน
ด้ านพนักงาน
12. พนักงานมีความยิม้ แย้ม แจ่มใส และเต็มใจให้บริ การ
13. พนักงานสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลืออานวยความ
สะดวก และช่วยแก้ไขปั ญหาได้
14. พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการพูดจา ดี
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
4.19
0.68
มาก
3.89

0.83

มาก

4.18
3.73

2.55
0.49

มาก
มาก
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี น ด้า นพนัก งาน โดยภาพรวมมี ค วามคิ ดเห็ นอยู่ในระดับ มาก (  =3.73) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านพนักงาน ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับ มาก
ได้แก่ พนักงานมีความยิม้ แย้ม แจ่มใส และเต็มใจให้บริ การ (  =4.19) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมีบุคลิ กภาพ การแต่งกาย และการพูดจา ดี (  =4.18) และ พนักงาน
สามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลืออานวยความสะดวก และช่วยแก้ไขปั ญหาได้ (  =3.89) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ
15. มีกระบวนการซื้ อสิ นค้าไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
16. มีระบบการชาระเงินที่ทนั สมัย
17. มีการให้บริ การอย่างเสมอภาคตามลาดับก่อนหลัง และไม่
เลือกปฏิบตั ิ
เฉลีย่ รวม

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
ระดับ
S.D.
4.06
0.71
มาก
4.03
0.71
มาก
4.09

0.70

มาก

4.06

0.70

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นัก ท่ องเที่ ย วชาวจี น ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร โดยภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ใ นระดับ มาก
(  =4.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการ
ตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีการให้บริ การอย่างเสมอภาคตามลาดับก่อนหลัง และไม่เลือก
ปฏิบตั ิ (  =4.09) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด รองลงมาคือ มีกระบวนการซื้ อสิ นค้าไม่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อน (  =4.06) และมีระบบการชาระเงินที่ทนั สมัย (  =4.03) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
.X
S.D. ระดับ
18. อาคารสถานที่มีความสะดวก และทันสมัย
3.98 0.72
มาก
19. มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
4.08 0.71
มาก
20. มีจุดให้บริ การพิเศษ เช่น อาหาร และเครื่ องดื่ม หรื อ Free Wi-Fi 4.08 0.71
มาก
มาก
เฉลีย่ รวม
4.05 0.71
ด้ านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ

จากตารางที่ 4.10 พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (
 =4.05) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ทั้ง 3 ข้อ มีระดับการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ อยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ มี ที่ จ อดรถเพี ย งพอต่ อ ความต้อ งการ (  =4.08) และมี จุ ด
ให้บริ การพิเศษ เช่น อาหาร และเครื่ องดื่ม หรื อ Free Wi-Fi (  =4.08) มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อมาก
ที่สุด รองลงมาคือ อาคารสถานที่มีความสะดวก และทันสมัย (  =3.98) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน สถานภาพ และอาชีพหลัก สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
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สมมติฐาน 1.1
H0: เพศ ของนักท่องเที่ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: เพศ ของนักท่องเที่ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.11 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามเพศ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ภาพรวม
*ระดับนัยสาคัญ .05

เพศ
ชาย
. X S.D.
3.95 0.66
4.08 1.99
3.98 0.55
4.30 0.45
4.11 0.56
4.06 0.58
4.03 0.61
4.07 0.45

หญิง
. X S.D.
3.84 0.69
3.89 0.61
3.93 0.55
4.21 0.53
4.08 1.14
4.06 0.57
4.06 0.61
4.02 0.46

t

Sig.

1.41
1.51
0.84
1.49
0.24
0.09
0.48
1.14

0.52
0.28
0.67
0.02*
0.69
0.65
0.85
0.81

จากตารางที่ 4.11 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามเพศ ไม่
แตกต่างกัน ในภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาว
จีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามเพศ
แตกต่างกัน ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 1.2
H0: อายุ ของนักท่องเที่ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: อายุ ของนักท่องเที่ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามอายุ
อายุ
การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
อายุต่ากว่า 20
อายุ 60 ปี ขึน้
อายุ 21-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี
F
ในร้ านค้ าปลอด
ปี
ไป
อากร คิง เพาเวอร์ . X S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D. . X S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์
3.94 0.79 3.61 0.87 3.77 0.69 4.09 0.51 4.06 0.44 4.00 0.43 5.93
ด้านราคา
3.73 0.94 3.72 0.55 4.00 1.89 4.07 0.50 4.05 0.45 3.88 0.38 1.07
ด้านช่องทางการ
3.86 0.66 3.88 0.57 3.83 0.56 4.08 0.51 4.16 0.46 3.98 0.36 4.31
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
4.29 0.48 4.38 0.49 4.18 0.57 4.28 0.46 4.18 0.46 4.06 0.47 2.19
การตลาด
ด้านพนักงาน
4.16 0.64 3.96 0.58 4.13 1.55 4.13 0.51 4.10 0.47 3.97 0.39 0.40
ด้านกระบวนการ
4.26 0.54 4.01 0.62 3.96 0.61 4.16 0.53 4.09 0.49 4.08 0.38 2.33
ให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
4.17 0.60 4.07 0.63 3.90 0.67 4.17 0.55 4.13 0.54 4.06 0.37 2.98
ทางกายภาพ
ภาพรวม
4.07 0.48 3.96 0.41 3.96 0.53 4.14 0.41 4.11 0.40 4.01 0.25 2.42
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.12 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ จาแนกตามอายุ
แตกต่างกัน ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาว
จีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามอายุ

Sig.
0.00*
0.38
0.00*
0.06
0.85
0.04*
0.01*
0.04*
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แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การและด้าน
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.3
H0: ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.13 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ต่ากว่า
ปริญญาเอก
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง
F Sig.
ปริญญาตรี
เพาเวอร์
. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์
3.68 0.82 4.01 0.57 3.99 0.49 3.99 0.40 7.52 0.00*
ด้านราคา
3.87 1.79 4.02 0.58 3.93 0.41 3.92 0.41 0.47 0.71
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย 3.81 0.57 4.04 0.56 4.05 0.41 3.97 0.34 5.42 0.00*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด 4.31 0.48 4.22 0.54 4.14 0.53 4.08 0.41 2.40 0.07
ด้านพนักงาน
4.11 1.45 4.11 0.58 3.96 0.48 3.99 0.37 0.29 0.83
ด้านกระบวนการให้บริ การ 4.09 0.57 4.05 0.61 4.00 0.46 4.00 0.38 0.34 0.79
ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
4.07 0.61 4.03 0.64 3.99 0.57 4.09 0.38 0.27 0.85
กายภาพ
ภาพรวม
4.00 0.47 4.07 0.48 4.01 0.39 4.01 0.26 0.81 0.49
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.13 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
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จาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.4
H0: รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
การตัดสิ นใจซื้อ
ต่ากว่า
10,00115,00120,001สิ นค้ า
10,000 บาท 15,000 บาท 20,000 บาท 25,000 บาท F
Sig.
ในร้ านค้ าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.67 0.94
ด้านราคา
3.66 0.75
ด้านช่องทางการ
3.81 0.63
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
4.40 0.45
การตลาด
ด้านพนักงาน
4.08 0.64
ด้าน
กระบวนการ
4.19 0.59
ให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
4.13 0.61
ทางกายภาพ
ภาพรวม
4.01 0.47
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

3.69 0.75 3.95 0.57 4.09 0.46
3.99 2.16 3.96 0.58 4.06 0.48

8.30
1.40

0.00*
0.24

3.82 0.53 3.97 0.55 4.15 0.46

7.22

0.00*

4.24 0.50 4.19 0.55 4.21 0.48

2.37

0.07

4.13 1.75 4.06 0.58 4.12 0.47

0.12

0.95

4.03 0.55 3.99 0.61 4.14 0.48

2.55

0.06

4.04 0.61 3.96 0.64 4.16 0.52

2.37

0.07

3.99 0.47 4.01 0.47 4.14 0.40

1.92

0.13
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จากตารางที่ 4.14 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน แตกต่างกัน ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.5
H0: สถานภาพ ของนักท่องเที่ ยวชาวจี น ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: สถานภาพ ของนักท่องเที่ ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามสถานภาพ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ภาพรวม
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

โสด
. X S.D.
3.83 0.68
3.86 0.64
3.93 0.56
4.22 0.50
4.00 0.55
4.01 0.58
4.04 0.60
3.99 0.43

สถานภาพ
สมรส
X . S.D.
3.90 0.70
4.02 1.53
3.96 0.55
4.26 0.52
4.17 1.27
4.09 0.57
4.06 0.63
4.07 0.48

หย่าร้ าง
. X S.D.
3.94 0.46
3.90 0.62
3.92 0.49
4.21 0.46
4.02 0.54
4.05 0.52
4.03 0.49
4.01 0.41

F

Sig.

0.56
0.81
0.14
0.24
1.31
0.90
0.05
1.26

0.57
0.44
0.87
0.78
0.27
0.41
0.95
0.29
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จากตารางที่ 4.15 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามสถานภาพ
ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 1.6
H0: อาชี พหลัก ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: อาชี พหลัก ของนักท่องเที่ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.16 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามอาชีพหลัก
การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
ข้ าราชการ/
ในร้ านค้ าปลอด
รัฐวิสาหกิจ
อากร คิง
เพาเวอร์
S.D.
X
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.89 0.60
ด้านราคา
3.91 0.58
ด้านช่องทางการ
3.93 0.58
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
4.17 0.54
การตลาด
ด้านพนักงาน 4.24 1.80
ด้าน
กระบวนการ
4.01 0.53
ให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
4.00 0.60
ทางกายภาพ
ภาพรวม
4.03 0.50
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

อาชีพหลัก
ธุรกิจ
ส่ วนตัว/
ค้ าขาย
S.D. X S.D.
X
3.94 0.59 4.04 0.54
4.10 1.93 4.04 0.50

พนักงาน
บริษัทเอกชน

รับจ้ างทัว่ ไป
. X S.D.
3.64 0.88
3.74 0.59

ไม่ ได้
นักเรียน/
ประกอบ
นิสิต
F
อาชีพ
นักศึกษา
S.D. X S.D.
X
3.89 0.82 3.41 0.92 4.66
3.73 0.84 3.70 0.54 1.23

Sig.
0.00*
0.29

3.97

0.52 4.04

0.51 3.91

0.55 3.94

0.65 3.73

0.55 1.34

0.25

4.21

0.54 4.23

0.45 4.28

0.53 4.37

0.47 4.42

0.45 1.82

0.11

4.05

0.54 4.08

0.52 3.92

0.58 4.12

0.65 3.96

0.56 0.77

0.57

4.05

0.56 4.09

0.59 3.93

0.55 4.23

0.58 4.07

0.66 1.29

0.27

4.03

0.58 4.06

0.65 4.05

0.61 4.15

0.64 4.07

0.64 0.35

0.89

4.05

0.47 4.08

0.41 3.93

0.37 4.08

0.48 3.92

0.43 0.97

0.43
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จากตารางที่ 4.16 เปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ย ของปั จจัยส่ วนบุ คคลของนัก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามอาชีพหลัก
ไม่แตกต่างกัน ในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตาม
อาชีพหลัก แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
H0: พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ สิ นค้าที่ซ้ื อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่องทางการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
สมมติฐาน 2.1
H0: สิ นค้าที่ซ้ื อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: สิ นค้าที่ซ้ื อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.17 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามสิ นค้า
ที่ซ้ื อ
การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
สิ นค้ า
เกีย่ วกับความ
ในร้ านค้ าปลอด
งาม และ
อากร คิง
สุ ขภาพ
เพาเวอร์
S.D.
X
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.98 0.65
ด้านราคา
4.11 2.18
ด้านช่องทางการ
3.98 0.53
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
4.24 0.51
การตลาด
ด้านพนักงาน 4.31 1.76
ด้าน
กระบวนการ
4.02 0.59
ให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
4.00 0.64
ทางกายภาพ
ภาพรวม
4.09 0.53
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สิ นค้ าแฟชั่น
S.D.
3.78 0.59
3.80 0.73
X

สิ นค้ าทีซ่ ื้อ
สิ นค้ า
เกีย่ วกับกีฬา
อาหาร และ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
ของใช้ ในบ้ าน
F Sig.
และการ
ของทีร่ ะลึก
เดินทาง
S.D. . X S.D. X S.D. X S.D.
X
3.94 0.78 3.87 0.81 3.88 0.59 3.84 0.72 0.80 0.55
3.94 0.68 4.02 0.43 3.81 0.72 3.92 0.57 0.68 0.64

3.86

0.61 3.95

0.60

4.03 0.49

3.96 0.61

3.95 0.53 0.45 0.81

4.30

0.49 4.24

0.58

4.38 0.51

4.22 0.57

4.20 0.50 0.75 0.59

3.96

0.56 4.11

0.54

4.13 0.56

4.08 0.58

4.01 0.57 1.39 0.23

4.10

0.52 3.91

0.63

4.10 0.56

4.06 0.55

4.07 0.58 0.45 0.82

4.08

0.60 4.06

0.65

4.14 0.62

3.97 0.61

4.06 0.59 0.38 0.87

3.99

0.40 4.03

0.52

4.10 0.46

4.01 0.46

4.01 0.43 0.59 0.71

จากตารางที่ 4.17 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามสิ นค้าที่
ซื้ อ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 2.2
H0: วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: วัตถุประสงค์ในการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ แตกต่ า งกัน จาแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์

วัตถุประสงค์ ในการซื้อ
เพื่อเป็ นของ
ต้ องการของ
เพื่อประหยัด เพื่อความ
นาไปใช้ เอง
ฝาก หรื อ
แถม หรื อ ของ F Sig.
ค่ าใช้ จ่าย
เพลิดเพลิน
ของขวัญ
สมนาคุณ
S.D. X S.D. X S.D. . X S.D. X S.D.
X
3.91 0.61 3.85 0.70 3.82 0.59 3.89 0.68 3.93 0.81 0.22 0.93
4.20 2.20 3.86 0.64 4.00 0.29 3.87 0.61 3.84 0.79 1.43 0.22

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการ
3.98 0.54
จัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ ม
4.24 0.52
การตลาด
ด้านพนักงาน
4.24 1.82
ด้านกระบวนการ
4.04 0.49
ให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อม
3.96 0.60
ทางกายภาพ
ภาพรวม
4.08 0.52
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

3.94 0.57

4.00

0.44

3.88

0.53 4.00

0.60 0.53 0.71

4.25 0.51

4.30

0.47

4.16

0.50 4.32

0.53 0.75 0.56

4.03 0.57

4.14

0.34

4.02

0.55 4.10

0.59 0.74 0.56

4.07 0.62

4.14

0.37

4.01

0.60 4.08

0.50 0.28 0.89

4.07 0.64

4.02

0.39

4.06

0.61 4.12

0.58 0.66 0.62

4.02 0.43

4.06

0.24

3.99

0.46 4.07

0.47 0.48 0.75

จากตารางที่ 4.18 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามสิ นค้าที่
ซื้ อ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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สมมติฐาน 2.3
H0: ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ตนเอง
เพื่อน
ครอบครัว F Sig.
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
. X S.D. X . S.D. . X S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์
3.98 0.63 3.79 0.72 3.76 0.70 4.49 0.01*
ด้านราคา
4.01 1.63 3.90 0.53 3.85 0.57 0.63 0.53
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.01 0.56 3.95 0.51 3.81 0.58 3.75 0.02*
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.29 0.50 4.24 0.50 4.11 0.53 3.87 0.02*
ด้านพนักงาน
4.16 1.32 4.04 0.53 4.00 0.60 0.95 0.39
ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.05 0.58 4.07 0.55 4.05 0.57 0.05 0.95
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.02 0.61 4.08 0.58 4.06 0.66 0.40 0.67
ภาพรวม
4.08 0.49 4.01 0.40 3.95 0.43 2.28 0.10
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า พฤติกรรม
การซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมมติฐาน 2.4
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H0: ช่องทางการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: ช่องทางการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ แตกต่ า งกัน จาแนกตาม
ช่องทางการซื้ อ
ช่ องทางการซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ซื้อทีส่ าขาของ
ซื้อทางออนไลน์
F
Sig.
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
คิง เพาเวอร์
.X
S.D.
S.D.
X.
ด้านผลิตภัณฑ์
3.88
0.68
3.86
0.69
0.06
0.81
ด้านราคา
3.88
0.61
4.19
2.34
4.51 0.03*
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.94
0.57
3.98
0.48
0.46
0.50
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.22
0.52
4.31
0.49
2.03
0.16
ด้านพนักงาน
4.06
0.54
4.22
1.93
1.78
0.18
ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.06
0.57
4.04
0.59
0.06
0.81
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.05
0.60
4.02
0.65
0.21
0.64
ภาพรวม
4.02
0.43
4.08
0.56
1.34
0.25
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามช่องทาง
การซื้ อ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
จาแนกตามช่องทางการซื้ อ แตกต่างกัน ในด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สมมติฐาน 2.5
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H0: โอกาสในการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: โอกาสในการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน จาแนกตามโอกาส
ในการซื้ อ
โอกาสในการซื้อ
วันจันทร์ - วันเสาร์ วันหยุด
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
F Sig.
ศุกร์
อาทิตย์
นักขัตฤกษ์
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
. X S.D. X . S.D. . X S.D.
ด้านผลิตภัณฑ์
3.85 0.69 3.92 0.65 3.85 0.73 0.38 0.69
ด้านราคา
3.98 1.56 3.94 0.65 3.82 0.54 0.35 0.71
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.94 0.56 3.99 0.55 3.84 0.53 1.27 0.28
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.23 0.53 4.25 0.50 4.26 0.49 0.12 0.89
ด้านพนักงาน
4.02 0.56 4.22 1.48 4.03 0.57 1.77 0.17
ด้านกระบวนการให้บริ การ
4.04 0.56 4.10 0.60 4.01 0.55 0.76 0.47
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
4.03 0.62 4.09 0.60 3.98 0.59 0.82 0.44
ภาพรวม
4.01 0.46 4.08 0.46 3.98 0.41 1.27 0.28
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 4.21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามโอกาส
ในการซื้ อ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

สมมติฐาน 2.6
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H0: ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกัน
H1: ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ แตกต่ า งกัน จาแนกตาม
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ

การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านพนักงาน
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ภาพรวม
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
การโฆษณา
และ
พนักงาน การส่ งเสริม
ประชาสั ม
ขาย
การขาย
พันธ์
. X S.D. X . S.D. . X S.D.
3.85 0.69 3.92 0.65 3.85 0.73
3.98 1.56 3.94 0.65 3.82 0.54
3.94 0.56 3.99 0.55 3.84 0.53
4.23 0.53 4.25 0.50 4.26 0.49
4.02 0.56 4.22 1.48 4.03 0.57
4.04 0.56 4.10 0.60 4.01 0.55
4.03 0.62 4.09 0.60 3.98 0.59
4.01 0.46 4.08 0.46 3.98 0.41

F

Sig.

0.38
0.35
1.27
0.12
1.77
0.76
0.82
1.27

0.69
0.71
0.28
0.89
0.17
0.47
0.44
0.28

จากตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ จาแนกตามขั้นตอน
ในการตัดสิ นใจซื้ อ ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวชาว
จีนที่มาซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ สาขารางน้ า จานวน 400 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้ างขึ้น ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาไปดาเนิ นการทดสอบ
กับผูใ้ ช้บริ การนอกกลุ่ มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า
ความเชื่ อถื อของแบบสอบถามเท่ากับ 0.882 ซึ่ งจัดว่าเป็ นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่ อถื อได้ใน
ระดับสู ง
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลของนักท่ องเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อสิ นค้ าในร้ านค้ าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ สาขารางนา้
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 281 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 70.3 อายุ 30-39 ปี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.3 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 156 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 39.0 สถานภาพ สมรส จานวน 212 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 53.0 และมี อาชี พ พนักงาน
บริ ษทั เอกชน จานวน 126 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.5
5.1.2 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ านค้ า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเทีย่ วชาวจีน
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนส่ วนใหญ่ ซื้ อสิ นค้าประเภทอาหาร และของ
ที่ระลึก จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 วัตถุประสงค์ในการซื้ อเพื่อเป็ นของฝาก หรื อ ของขวัญ
จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ คือ ตนเอง จานวน 194 คน คิด
เป็ นร้อยละ 48.5 ช่องทางการซื้ อ คือ ซื้ อที่สาขาของคิง เพาเวอร์ จานวน 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3
โอกาสในการซื้ อ คื อ วันจันทร์ -ศุ กร์ จานวน 206 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.5 และมี ข้ นั ตอนในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คือ การส่ งเสริ มการขาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8
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5.1.3 ข้ อมูลด้ านการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่ องเที่ยว
ชาวจีน
จากการศึกษาข้อมูลด้า นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน โดยภาพรวมมีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า มีปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า 1 ด้าน ที่มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านพนักงาน ด้าน
กระบวนการให้บริ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน สถานภาพ และอาชี พหลัก ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
เพศ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า เพศ ของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
อายุ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อายุ ของนักท่องเที่ยวชาว
จีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05
ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับ
การศึกษา ของนักท่องเที่ ยวชาวจี น ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอด
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อากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05
สถานภาพ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
อาชี พหลัก ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อาชีพหลัก ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
สมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ได้ แ ก่ สิ น ค้า ที่ ซ้ื อ
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อผูม้ ี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ช่ องทางการซื้ อ โอกาสในการซื้ อ และ
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง
เพาเวอร์ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สิ นค้าที่ซ้ื อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ ของนักท่องเที่ ยวชาวจี น ที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05
ผู ม้ ี ส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจซื้ อ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ผูม้ ีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ช่ องทางการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้ านค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวม เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ช่ อง
ทางการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอด
อากร คิง เพาเวอร์ แตกต่างกันในด้านราคา ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

60

โอกาสในการซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ
.05
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ไม่แตกต่างกันในภาพรวมและรายด้าน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ .05
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ สิ น ค้าในร้ า นค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ า นค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มีการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุดในข้อ มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ จรัญญา ผลสว่าง (2553) ได้กล่าวว่า การทาธุ รกิ จจะต้องตอบสนอง
ความต้องการลูกค้า ลูกค้ามุ่งหวังให้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การ
บริ การตัดผม ผมที่ ออกมาจะต้องมี ความเรี ยบร้ อย ตรงกับความต้องการลู กค้า หรื อการเข้ารั กษา
อาการป่ วย ไม่วา่ ในโรงพยาบาลใดอาการป่ วยจะต้องหาย
2. ด้า นราคา พบว่ า การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มีการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมากที่สุดในข้อ สิ นค้ามีราคาถูกกว่าร้านค้าปลอด
อากรประเทศอื่ น ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของ อัศ น์ อุไ ร เตชะสวัส ดิ์ (2553) ได้ก ล่ า วว่า การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ผูบ้ ริ โภคมี การค้นหาข้อมู ลโดยใช้ขอ้ มู ลจากประสบการณ์ ในอดี ต มาประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมี ความต้องการที่ มากขึ้ น เช่ น ต้องการสิ นค้าที่ มี ราคาถู กกว่า เดิ ม หรื อ
คุณภาพกว่าเดิม
3. ด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ ยวชาวจี น มี การตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่ สุดในข้อ มี บริ การสั่งซื้ อ
สิ นค้าทางออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546) ได้กล่าวว่า ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย (Place) ในการให้บริ การแบบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีทาให้
การบริ การเป็ นไปได้อย่างสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชัว่ โมง
4. ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด พบว่า การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น มี ร ะดับ การตัด สิ น ใจซื้ อ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ในข้อ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั อย่างทัว่ ถึ ง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัชชา กริ่ มใจ
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(2547) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจที่จะเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ เกี่ยวข้องกับด้านโฆษณา คือ การ
สร้างความจูงใจแก่ผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์หรื อสิ นค้าต้องมีคุณภาพที่น่าเชื่ อถื อได้ จึงจะทาให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคให้ซ้ื อผลิ ตภัณฑ์และจะต้องค านึ ง ถึ ง การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการอะไร ถึ ง จะ
สามารถนามาโฆษณาให้เกิดแรงจูงใจได้
5. ด้า นพนัก งาน พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุดในข้อ พนักงานมีความยิ้มแย้ม
แจ่มใส และเต็มใจให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2546) ได้กล่าว
ว่า ลูกค้าที่มาใช้บริ การ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแลเป็ นอย่างดีจากผูใ้ ช้บริ การ เริ่ มตั้งแต่กา้ วเท้า
แรกเข้า มาจนถึ ง ก้า วออกจากร้ า นนั้น ไม่ ว่า จะเป็ นครั้ งแรกหรื อครั้ งใดของการใช้บ ริ ก ารก็ ตาม
หรื อไม่วา่ จะเป็ นพนักงานผูใ้ ดที่ให้บริ การก็ตาม
6. ด้า นกระบวนการให้บ ริ ก าร พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น มี ร ะดับ การตัด สิ น ใจซื้ อ อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ในข้อ มี ก าร
ให้บ ริ ก ารอย่า งเสมอภาคตามลาดับ ก่ อนหลัง และไม่ เลื อกปฏิ บตั ิ ซึ่ ง สอดคล้องกับแนวคิ ดของ
จรั ญ ญา ผลสว่า ง (2553) ได้ก ล่ า วว่า กระบวนการให้ บ ริ ก ารเป็ นส่ ว นผสมทางการตลาดที่ มี
ความสาคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งในด้าน การต้อนรับ การสอบถามข้อมูล
เบื้ องต้น การให้บริ การตามความต้องการ เป็ นต้น ซึ่ งในแต่ละขั้นตอนต้องประสารเชื่ อมโยงกัน
อย่างดี หากมีข้ นั ตอนใดไม่ดีแม้แต่ข้ นั ตอนเดียวย่อทาให้การบริ การไม่เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน มีระดับการตัดสิ นใจซื้ ออยู่ในระดับมากที่สุดในข้อ มีที่จอดรถ
เพี ย งพอต่ อความต้องการ ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อภิ ช าติ ผลงาม (2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ส่ วนผสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลื อกซื้ อของฝากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ส่ วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสิ นใจของนักท่องเที่ยวในการเลื อกซื้ อของ
ฝากจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เป็ นอันดับหนึ่ง
5.3 ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้าปลอดอากร คิ ง
เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
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1. ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ทางด้า นผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ควรมี ก าร
คัดเลื อกสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยง และมีความน่ าเชื่ อมาจาหน่ าย เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจในสิ นค้าของร้ านค้า
ปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ให้กบั ผูซ้ ้ื อสิ นค้า
2. ด้านราคา ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ควรมีการสารวจราคา
และเปรี ยบเทียบสิ นค้า จากร้านค้าต่างๆอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ รวมไปถึงจัดหาสิ นค้าที่มีความคุม้ ค่ากับ
คุณภาพที่ได้รับ เพื่อเพิ่มระดับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ควรมี ก ารขยายสาขาในประเทศให้ ท ั่ว ถึ ง และครอบคลุ ม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคัญ ต่ า งๆ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูซ้ ้ื อสิ นค้า
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ควร
มีการจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงเก็บ
ข้อมูลต่างๆ จากผูซ้ ้ื อสิ นค้า เช่ น เบอร์ โทรศัพท์ เพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารจัดโปรโมชัน่ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
5. ด้านพนักงาน ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ควรมี การจัด
อบรม พนักงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในด้านการให้บริ การ และในด้านข้อมู ลต่างๆของสิ นค้า เพื่อ
พนักงานจะได้สามารถให้คาแนะนา ช่ วยเหลื ออานวยความสะดวก และช่ วยแก้ไขปั ญหาที่ผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าต้องการได้
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ควร
มีการสารวจความคิดเห็ นของผูซ้ ้ื อสิ นค้า เพื่อนาไปปรับปรุ ง และวางแผนกระบวนการให้บริ การ
อย่างสม่าเสมอ และ ควรมีการใช้ระบบชาระเงิน ที่ทนั สมัย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าที่
จะได้รับการให้บริ การเป็ นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ ว
7. ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ทางด้านผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ควรมีตรวจตราอาคาร สถานที่ เพื่อปรับปรุ งอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด และมีความทันสมัย อยู่
เสมอ รวมไปถึ งควรจัดให้มีจุดที่ ให้บริ การพิเศษ เช่ น อาหาร และเครื่ องดื่ ม หรื อ Free Wi-Fi ให้
เพียงพอต่อความต้องการของผูท้ ี่มาซื้ อสิ นค้า
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาถึ ง การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลอดอากร คิ ง เพาเวอร์ ของ
นักท่องเที่ยวชาติ อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวแต่ละ
ชาติ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุ งการให้บริ หารให้เหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ในสาขาอื่นๆ
และนาผลที่ได้มาศึกษาถึงปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แต่ละ
สาขาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในเรื่ องของปั ญหาและอุ ปสรรคในการให้บริ ก ารรวมไปถึ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผูท้ ี่มาสิ นค้า ในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ เพื่อนาผลที่ ได้มาพัฒนา
ปรับปรุ งการให้บริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ าในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ของนักท่องเทีย่ วชาวจีน
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ในร้ านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยมี ดร. วิจิตร สุ พินิจ เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยสยาม และจะนาข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทาสารนิ พนธ์ให้มีความเที่ยงตรง ดังนั้น
ข้อมูลของท่านจึงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาครั้งนี้
ทางผูศ้ ึกษาจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
ตามความรู ้สึก โดยแบบสอบถามนี้มีท้ งั หมด 4 หน้า ประกอบไปด้วย 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1
ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่ วนที่ 2
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร
คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่ วนที่ 3
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ขอขอบพระคุณท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
หรู หรี่ หม่า
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม

ส่ วนที่ 1: ปั จจัยส่ วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน
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คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงไปในช่องว่าง
ท่าน

หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ

1. เพศ

(1) ชาย

(2) หญิง

2. อายุ

(1) อายุต่ากว่า 20 ปี
(3) อายุ 30-39 ปี
(5) อายุ 50-59 ปี

(2) อายุ 21-29 ปี
(4) อายุ 40-49 ปี
(6) อายุ 60 ปี ขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

(1) ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(3) ปริ ญญาโท

(2) ปริ ญญาตรี
(4) ปริ ญญาเอก

4. รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน

(1) ต่ากว่า 20,000 บาท
(3) 30,001-40,000 บาท

(2) 20,001-30,000 บาท
(4) 40,001 บาทขึ้นไป

5. สถานภาพ

(1) โสด
(3) หย่าร้าง

(2) สมรส

6. อาชีพหลัก

(1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(3) ธุ รกิจส่ วนตัว/ค้าขาย
(5) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

(2) พนักงานบริ ษทั เอกชน
(4) รับจ้างทัว่ ไป
(6) นักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา
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ส่ วนที่ 2: พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงไปในช่องว่าง หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของ
ท่าน
1. สิ นค้ าทีซ่ ื้อ
□ 1. สิ นค้าเกี่ยวกับความงาม และสุ ขภาพ
□ 3. เครื่ องใช้ไฟฟ้า
□ 5. ของใช้ในบ้าน
2. วัตถุประสงค์ ในการซื้อ
□ 1. นาไปใช้เอง
□ 3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
□ 5. ต้องการของแถม หรื อ ของสมนาคุณ
3. ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
□ 1. ตนเอง
□ 2. เพื่อน
4. ช่ องทางการซื้อ
□ 1. ซื้ อที่สาขาของคิง เพาเวอร์
5. โอกาสในการซื้อ
□ 1. วันจันทร์ -ศุกร์

□ 2. สิ นค้าแฟชัน่
□ 4. สิ นค้าเกี่ยวกับกีฬา และการเดินทาง
□ 6. อาหาร และของที่ระลึก

□ 2. เพื่อเป็ นของฝาก หรื อ ของขวัญ
□ 4. เพื่อความเพลิดเพลิน

□ 3. ครอบครัว

□ 2. ซื้ อทางออนไลน์

□ 2. วันเสาร์ -อาทิตย์

6. ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
□ 1. การโฆษณา และประชาสัมพันธ์
□ 3. การส่ งเสริ มการขาย

□ 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์

□ 2. พนักงานขาย
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ส่ วนที่ 3: การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ด้ านผลิตภัณฑ์

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1. มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย
2. มีความมัน่ ใจในสิ นค้าของ ร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
3. มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

ด้ านราคา
4. สิ นค้ามีราคาถูกกว่าร้านค้าปลอดอากรประเทศอื่น
5. ราคาสิ นค้ามีความคุม้ ค่ากับคุณภาพที่ได้รับ

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
6. มีหลายสาขาให้เลือกใช้บริ การ
7. สามารถเข้าถึงสาขาของร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ได้
อย่างสะดวก
8. มีบริ การสัง่ ซื้อสิ นค้าทางออนไลน์

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
9. มีการส่งเสริ มการขาย เช่น ลดราคา มีของแถม
10. มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั อย่างทัว่ ถึง
11. มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง

ด้ านพนักงาน
12. พนักงานมีความยิม้ แย้ม แจ่มใส และเต็มใจให้บริ การ
13. พนักงานสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลืออานวยความสะดวก
และช่วยแก้ไขปั ญหาได้
14. พนักงานมีบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการพูดจา ดี
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ส่ วนที่ 3: การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน(ต่อ)
คาชี้แจง : กรุ ณาเขียนเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ที่ระบุเลขระดับความคิดเห็นของท่านในแต่
ละคาถาม
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า
ในร้ านค้ าปลอดอากร คิง เพาเวอร์
ด้ านกระบวนการให้ บริการ

ระดับการตัดสิ นใจซื้อ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

15. มีกระบวนการซื้อสิ นค้าไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
16. มีระบบการชาระเงินที่ทนั สมัย
17. มีการให้บริ การอย่างเสมอภาคตามลาดับก่อนหลัง และไม่
เลือกปฏิบตั ิ

ด้ านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
18. อาคารสถานที่มีความสะดวก และทันสมัย
19. มีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
20. มีจุดให้บริ การพิเศษ เช่น อาหาร และเครื่ องดื่ม หรื อ Free
Wi-Fi

ขอขอบพระคุณท่ านที่ให้ ความร่ วมมือในการทาแบบสอบถาม

