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การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและจีน โดยท าการศึกษาครั้งนี้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 800 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปจ านวน 400 คนและนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 400 คน เพ่ือประเมินพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม รวมถึงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อ
พฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวทั้ง 2 กลุ่ม โดยน าผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและ
สื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ในส่วนของการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการท าการศึกษาพบว่ารูปแบบสินค้าที่
นักท่องเที่ยวชาวยโรปได้ท าการซื้อสูงสุด 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่ม  เสื้อผ้าและ
เครื่องประดับ  และผลิตภัณฑ์ที่ระลึกตามล าดับ ใขณะที่รูปแบบสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ท าการซื้อ
สูงสุด 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย  อาหารและเครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก และเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับ โดยโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะท าการซื้อสินค้า 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย เพ่ือ
เป็นสินค้าที่ระลึก โอกาสส าคัญ  และวันส าคัญ ตามล าดับ ในขณะที่โอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะท า
การซื้อสินค้าที่ 3 ล าดับแรกประกอบไปด้วย เพ่ือเป็นของที่ระลึกคิด โอกาสส าคัญ และโอกาสวันส าคัญ
(เช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงานที่มีค่าความถี่ เท่ากัน  ในส่วนของราคาเฉลี่ ยต่อครั้งของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ านวน 
367 คนมีราคาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 2,023.44 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีน
จ านวน 389 คนมีเฉลี่ยต่อครั้ง อยู่ที่ 446.27 บาท โดยในส่วนของความถี่นั้นพบว่าความถี่ในการซื้อ
สินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ที่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่ความถี่ในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนอยู่ที่ 8 ครั้งต่อสัปดาห์ และสุดท้ายในประเด็นของช่องทางการซื้อนั้นพบว่าช่องทางการซื้อของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อ  เป็น
อันดับแรกและช่องทางห้างสรรพสินค้าและร้านค้าของผลิตภัณฑ์ตามล าดับ   ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาว
จีนค้นพบว่า 3 อันดับแรกของช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อคือร้านสะดวกซื้อ  ร้านค้าของ
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ผลิตภัณฑ์และห้างสรรพสินค้าตามล าดับ โดยจากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อ
พฤติกกรมการซื้อสินค้าพบว่าในด้านของผลิตภัณฑ์นั้นพบว่ากัน  โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและตัวแปรสินค้ามี
คุณภาพ (มีสัญลักษณ์รับรอง)มี ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วตัวแปรมีสินค้า
ให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและสินค้าสะอาดและน าสมัยมีค่าต่ าที่สุด  ในขณะที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัวแปรสถานที่สะดวกต่อการเลื อกซื้อมีค่าสูงสุดในด้านราคาส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน  ๆ มีค่าสูงสุด ในขณะที่สินค้ามีคุณค่า 
(เมื่อเทียบกับราคา) มีค่าต่ าสุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ มีค่าสูงสุดและตัวแปรเมื่อซื้อจ านวนเยอะสามารถต่อรองราคาได้มีค่าต่ าสุด ในส่วนของปัจจัยด้าน
สถานที่จัดจ าหน่ายส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปตัวแปรร้านค้ามีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และ
ร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอมีค่าต่ าที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัวแปร
สถานที่สะดวกต่อการเลือกซื้อมีค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปรร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอมีค่าต่ าสุด
ในด้านของปัจจัยด้านการส่งสริมการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าโฆษณา
ผ่านสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและตัวแปรมีของแถมหลังจากซื้อมีค่าต่ าสุด  ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาว
จีนตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าสูงสุดและตัวแปรมีการชิงโชคและมอบรางวัลมีค่าต่ าสุด  ในส่วน
ของปัจจัยด้านสื่อนั้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วค้นพบว่าตัวแปรสื่อสังคมออนไลน์มีค่าสูงที่สุดใน
ขณะที่ตัวแปรวารสารมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัวแปรอินเตอร์เน็ตมี
ค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปรแผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับมีค่าต่ าสุด 
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This exploratory research study aimed at comparing the purchasing behavior of 

the Chinese and European travelers. The participants were approximately 800 travelers 

(400 from china and 400 from Europe) for evaluate purchasing behavior of both 2 

groups of traveler. Statistical analysis was employed to examine the purchasing 

behavior of these two groups of the travelers also comparing about marketing mix and 

media which effect to purchasing behavior. The results of the research revealed that 

the first three type of product which European travelers have been often purchase are 

food and beverage, clothe and accessories and souvenir. While the first three types of 

product which Chinese traveler have been often purchase are food and beverage, 

souvenir and clothe and accessories. In part of occasion, European traverlers will 

purchase on souvenir, special Occasion and Important day, while Chinese travelers are 

purchase on souvenir and special occasion and important day as the same statistic 

frequency.  In part of channel , European travelers are purchaser by convenient store, 

modern trade store  and  brand’s shop. However about Chinese traveler, they 

purchase by convenient store, brand’s shop and modern trade store .In part of average 

 



 ง 

price, European traveler is 2,023.44 Thai Baht. Nevertheless, Chinese traveler is 446.27 

Thai Baht.  In part of frequency, European traveler purchase only 3 times per a week 

but Chinese ttravelers are 8 time per week.About comparing in marketing mix and 

media which effect to purchasing behavior, the result show that on issue of price, “Thai 

product is cheaper than product of other countries?” is effect to the both European 

Chinese traveler. In part of product,"There are various kinds of Thai products for you to 

choose?" is effect to both groups of thourist.In part of place, “The shop looks reliable” 

is effect to the European travelers. While “Thai shop is convenient for shopping” is 

effect to the Chinese travelers. In part of promotion, “There are Thai product 

advertisements in many media.” are effect to both European and Chinese travelers. 

And the last issue is media. “Social Media” is effect to European travelers while 

“Internet” is impact on Chinese travelers. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง" การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว
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โดยกระผมได้รับค าปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นอย่างมาก 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอด
ความรู้ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอบคุณ คุณอุทุมพร สุขเกษมและคณะเจ้าหน้าที่คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่ได้ดูแลกระผมเป็นอย่างดีเสมอมาในทุกเรื่อง ขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรที่คอย
ช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  กระผมขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการ
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ช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้กระผม 
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บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้นั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหลายล้วนมีความสนใจที่จะท าการเดินทาง 
มาประเทศไทยเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนและเหตุผลอื่น ๆ เป็นอย่างมาก โดยสามารถที่จะสังเกตและ
พิจารณาได้จากตัวเลขของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี โดยได้สรุปข้อมูลจากกรมการ
ท่องเที่ยวสรุปตัวเลขของจ านวนนักท่องเที่ยวออกมาเป็นดังตารางด้านล่างต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 1.1 สรุปจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 2558 

 

ปี ค.ศ./พ.ศ จ านวนนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
2009/2552 14,149,841 

2010/2553 15,936,400 
2011/2554 19,230,470 

2012/2555 22,353,903 

2013/2556 26,546,725 
2014/2557 24,809,683 

2015/2558 29,881,091 

 
แหล่งที่มา : Situation to Domestic Traveler, Whole Kingdom: 2009 – 2015, 

กรมการท่องเที่ยว 
 
 
 



2 
 

จากตารางในข้างต้นนี้สามารถให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
โดยมีหลากหลายเหตุผลที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์นั้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมต่าง ๆ ของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การเพ่ิมขึ้นของสายการบินต้นทุนต่ า การเปิดตัวของแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ รวมไปถึงการเปิดใช้งานของสนามบินสุวรรณภูมิที่สามารถรองรับเครื่องบินพาณิชย์ขนาดใหญ่
ซ่ึงสามารถขนส่งผู้โดยสารจ านวนมากได้ และในทางเดียวกันนี้เองภาคการท่องเที่ยวยังน ามาซึ่งรายได้
เป็นอย่างมากในหลากหลายธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวอีกด้วย 

โดยปรากฎการณ์ดังกล่านับว่ามีความส าคัญและมีความน่าสนใจ เนื่องด้วยอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยวนี้นับว่ามีตัวเลยรายได้ที่สูงมากและยังน าพารายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนเม็ดเงิน
มหาศาลในแต่ละปี ด้วยความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศเช่นนี้เอง จึงเป็นที่น่าสนใจใน
การท าการวิจัยครั้งนี้  โดยมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการซื้อสินค้า รวมถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 

โดยจุดประสงค์ของการท าการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบค าตอบของว่า นักท่องเที่ยวชาวจีน
และยุโรปมีลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอย่างไร มีทัศนคติต่อ
สินค้าเช่นใด และปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นฐานลูกค้าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอย่างไร 

ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอย่างดีแล้วว่าในการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวล้วนยินดีที่จะจับจ่าย 
ใช้สอยมากกว่าการใช้ชีวิตปกติประจ าวัน  จึงส่งผลท าให้ตลาดนักท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ 
เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่สนใจของผู้ท าธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งนับว่าปัจจัยเหล่านี้ 
เป็นสิ่งที่น่าสนใจในการท าการศึกษา 

อีกทั้งในปัจจุบันนี้มีสินค้าท้องถิ่นมากมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการซื้อหาบริโภค
หรือเป็นของที่ระลึก โดยผู้บริโภคจะท าการพิจารณารายเกี่ยวกับละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า
เปรียบเทียบก่อนท าการซื้อสินค้าชนิดนั้น ๆ เนื่องด้วยมีตัวเลือกที่หลากหลายเป็นอย่างมากที่อยู่ใน
ลักษณะแบบเดียวกัน กล่าวคือสินค้าหนึ่งชนิดกลับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งสินค้าพรีเมียมและ
สินค้าประเภทหรูหราหรือสินค้าโอท็อป (OTOP) หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
ของไทยที่น ารายได้สู่ท้องถิ่นมาช้านานหลายปี โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้วางจ าหน่ายอยู่ต่างมี
รายละเอียดที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละตราสินค้า จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการท าการศึกษาว่าอะไร
คือปัจจัยทางการตลาดและสื่อใดที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น และเช่นนี้เอง
ล้วนเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาว่าและปัจจัยทางการตลาดและสื่อที่มีต่อนักท่องเที่ยว
ทั้ง 2 กลุ่มเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อเข้าถึงค่านิยมของผู้บริโภคได้แล้วก็จะสามารถท าการตลาดได้อย่าง
ถูกต้องและจะท าให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันได้แก่  
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นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของในแต่ละร้านค้า 
และธุรกิจสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจรวมทั้งการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ขององค์การตนเองได้ดีขึ้นยิ่งไปกว่าเดิม  
 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 

1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าไทยของชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
1.2.3 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีนที่มีต่อสินค้า 
1.2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของ

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 
 

 ขอบเขตของการวิจัย  

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร  
ท าการศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งได้เดินทางมา

ประเทศไทยแล้วเป็นเวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงและท าการซื้อสินค้าภายในเขตกรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ อยุธยา และ ชลบุรี ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 ซึ่งเป็นจ านวนเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน โดยมีจ านวนประชากรที่ใช้ท าการศึกษาประมาณ 
800 คน เนื่องมาจากประชากรจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่น
ทางสถิติได้ ซึ่งแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 400 คนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
จ านวน 400 คน โดยเลือกใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ใน
การท าการวิจัย 
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1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 

1.3.2.1 ศึกษาเฉพาะลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล พฤติกกรรมการซื้อและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 

1.3.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 

โดยการท าการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปและนักท่องเที่ยวจีน โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาดประกอบไปด้วย ราคา สถานที่จัดจ าหน่าย 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด และสื่อซึ่งประกอบไปด้วย โทรทัศน์ วิทยุ 
อินเติร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ วารสาร แผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับต่าง ๆ และโฆษณาบนรถไฟ 
(รถไฟ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าเอมอาร์ที รถไฟฟ้าแอร์พอร์ทเรลลิงคิ์) 

 

 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

ในการท าการศึกษาครั้งนี้ มุ่งท าการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการซื้อสินค้าต่าง ๆ เท่านั้น 
 ไม่ท าการศึกษาการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) หน่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 

3) ภาครัฐสามารถผลการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการออกมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ในการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ 



 

 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การท าวิจัย “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

และจีน”ครั้ งนี้ ทางผู้ วิจัย ได้ท าการศึกษา แนวคิด องค์ความรู้  ทฤษฎีและงานวิจัยต่ าง ๆ  
ที่มีความเกี่ยวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการท าการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
2.1 แนวคิดทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเจรจาต่อรอง : มุมมองของวัฒนธรรมข้ามชาติ 
2.3 แนวคิดสินค้าที่ระลึกและความส าคัญของสินค้าท่ีระลึก 
2.4 งานวิจัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง 
 

 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติ 

2.1.1 แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 
2.1.1.1 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด มีความหมายว่า การที่เกิดมีการประสมกันอย่างลงตัวของการ
ก าหนดราคา การส่งเสริมด้านการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ท าการเสนอขาย และช่องทางต่าง ๆ 
ของการท าการจัดจ าหน่าย ซึ่งล้วนแต่ได้รับการออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดี โดยการออกแบบนี้ 
นั้นมีจุดประสงคเ์พ่ือทีจ่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด {ธงชัย สันติวงษ์, 2534} 

ส่วนประสมทางการตลาด คือการพยามที่จะสืบหาเกี่ยวกับหนทางของการตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยทั้งนี้ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น นักการตลาดทั้งหลายจึงจะต้องท าการค้นคว้าและท าการพัฒนาหาเกี่ยวกับ 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) โดยจะมีองค์ประกอบ คือ ราคา สถานที่ ผลิตภัณฑ์ และ 
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การส่งเสริมการจ าหน่ายเพ่ือเป้าประสงค์การตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภค (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 
2553) 

2.1.1.2 องค์ประกอบและส่วนประสมทางการตลาด 
PeterและJames (J.Paul Peter and James H.Donnelly, 2013) ได้กล่าวว่า “การตลาด

ที่ประสบความส าเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และพ้ืนที่ 
ในการตัดสินใจการจัดการผลิตภัณฑ์” 

โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ อมรศักดิ์บูญเรือง (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และอมรศักดิ์ บุญเรือง, 
2546) ไดก้ล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดดังรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้ 

1) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ประกอบการได้ท าการ
เลือกใช้เพ่ือเป็นการสื่อสารแก่ลูกค้าของตน โดยการใช้นั้นมีเป้าประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการรับรู้และ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการได้ท าการเสนอขายให้แด่ลูกค้า 
โดยข้อมูลที่ได้ท าการส่งไปนี้ จะสร้างอิทธิพลต่อผู้บริโภค จนก่อให้เกิดเป็นความต้องการในตัวสินค้า
ขึ้นมา ทั้งนี้นั้นยังท าให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกมั่นใจได้ว่าผู้ค้าจะมีผลิตภัณฑ์ไว้ส าหรับรองรับการซื้อขอ
ตน ดยการส่งเสริมการตลาดนี้ประกอบไปด้วย 

(1) การโฆษณา (Advertising) การโฆษณานั้นนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทางธุรกิจได้ท าการ
สร้างขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพ่ือที่จะท าการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์การ ผลิตภัณฑ์และ
บริการของหน่วยงาน โดยกลยุทธ์ด้านการโฆษณานี้จะมีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์สื่อและการผลิต 
การสื่อสารโฆษณา 

(2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) ถือเป็นการท าการขายระหว่าง
บุคคล โดยการขายโดยการใช้พนักงานนี้ขายนี้  จะเกิดเป็นข้อได้เปรียบคือสามารถสร้างการ 
โน้มน้าวจูงใจ และยังสามารถสร้างสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าของกิจการได้อีกด้วย 

(3) การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public relation) วิธีการนี้
นั้นจะเป็นลักษณะของการสื่อสารกับกลุ่มอ่ืน ๆ (Segment) ที่ไม่ใช้ลูกค้าโดยตรงของธุรกิจ (Target)  
เช่น ประชาชนในสังคม กลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น การให้ข่าวสารนี้นับเป็นการ
เสนอความคิดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สินค้าของธุรกิจที่จะไม่ต้องมีการจ่ายเงินใด 
ส่วนด้านข่าวของการประชาสัมพันธ์นั้น นับว่าเป็นความพยายามที่จะมีการวางแผน โดยภาคธุรกิจ
หรือหน่วยงานเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างทัศนคติต่าง ๆ ที่ดีแก่ผู้บริโภค 

2) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจได้น ามาเสนอขายเพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นและเพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและทั้งนี้นั้นเองธุรกิจยังมีความ
ต้องการที่จะสร้างคุณค่าให้ปรากฏขึ้นมาอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่ภาคธุรกิจได้น ามาเสนอขาย 
จะต้องสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นและยังต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ า 
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ซึ่งด้วยเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นนี้เองส่งผลให้ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและยังเป็นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย  
อันประกอบไปด้วย 

(1) ลักษณะ (Feature) หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ของสินค้านั่นเอง เช่น เป็นสินค้าที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าประเภทอาหารจานด่วน เป็นต้น 

(2) คุณภาพของสินค้า (Quality) ในด้านของคุณภาพของสินค้าที่ท าการจ าหน่ายนี้เป็น
เรื่องของความมีมาตรฐานของสินค้า โดยความมีคุณภาพของสินค้านี้ ก่อให้เกิดการยอมรับจาก
ผู้บริโภคมากกว่าสินค้าท่ีมีความด้อยคุณภาพ 

(3) สินค้าที่มีให้เลือก (Product Variety) ร้านค้าที่ท าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จะต้อง 
เป็นร้านค้าที่ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายชนิด เพ่ือให้ลูกค้ามีทางเลือกต่าง ๆ ในการเลือกซื้อ
และตัดสินใจมากกว่าร้านค้าที่มีสินค้าจ านวนน้อย 

(4) การออกแบบ (Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ก็คือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการออกแบบนี้นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเพ่ิมคุณค่า 
ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ เกิดมีความสวยงาม มีความดึงดูดต่อผู้บริโภค เกิดความน่าซื้อ
หาและยังสามารถใช้การได้ดีอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค 

(5) การบรรจุหีบห่อ (Package) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบรรจุหีบห่อที่ดีมีความเหมาะสม 
และมีความสวยงามเกิดความน่าใช้นั้น ย่อมจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความต้องการที่จะบริโภค 
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพ่ิมข้ึน 

(6) การรับประกัน (Guarantee) อาจนับได้ว่าการรับประกันถือสินค้านี้ถือเป็นการตอกย้ า
ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าก็เป็นได้ โดยหลังจากที่ผู้บริโภคได้ท าการซื้อสินค้าไปแล้วอาจจะเกิด
ปัญหาขึ้นมา หรือเกิดความไม่ พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ที่ ตนได้ท าการซื้อไป ส่ งผลให้
ผู้ประกอบการจึงต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นั่นเอง 

(7) การรับคืน (Return) มีความเกี่ยวข้องกับการรับประกัน โดยหากทางผู้จัดจ าหน่ายมี
เงื่อนไขรับคืนสินค้าย่อมแสดงถึงความรับผิดชอบและความใส่ใจที่ดีต่อลูกค้า 

3) ช่องทางของการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการที่จะท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถน าผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ เข้าถึงผู้บริ โภคได้ ตามที่ประสงค์ ไว้  เมื่อเป็น เช่นนี้ทาง
ผู้ประกอบการเองจึงจะต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เพ่ือให้ได้
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภค 

(1) ท าเลที่ตั้ง (Location) การเลือกท าเลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกนี้เป็นผลดีต่อ
กิจการเป็นอย่างมาก ทั้งการง่ายต่อการเข้าถึงของลูกค้าและการระบายสินค้าในกรณีที่เป็นคลังสินค้า
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นั่นเอง โดยทั้งหมดนี้จะบังเกิดข้อดีคือเกิดความประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ และประหยัด
ระยะเวลาในการด าเนินงานจัดส่งนั่นเอง 

(2) การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การจัดส่งสินค้าด้วยพาหนะที่มีความเหมาะสม
ทั้งด้านของลักษณะและจ านวนของผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องไปถึงจุดหมายด้วยสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย
และภายในระยะเวลาที่ก าหนดอีกด้วย 

(3) สถานที่จอดรถ (Parking) หมายถึง การที่ผู้ประกอบการมีสถานที่ส าหรับจอดรถอย่าง
มากเพียงพอ ย่อมส่งผลให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั่นเอง 

4) ราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนของตัวลูกค้าที่จะต้องท าการจ่ายเพ่ือแลกกับสินค้า 
ราคาถูกน ามาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับผู้จ าหน่ายในรูปแบบของเงินตรา 
โดยในรูปแบบดังกล่าวนี้นั้น การที่จะท าการก าหนดราคาจะต้องมีความเหมาะสม เพราะราคาเอง 
ก็นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าได้ โดยในด้านของการก าหนดราคานี้จ าเป็น
ที่จะต้องค านึงถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย ลักษณะของการแข่งขันในตลาด และลักษณะของปฏิกิริยาของ
ลูกค้าท่ีมีความแตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งในด้านของราคานี้จะประกอบไปด้วย 

(1) การก าหนดราคา (Pricing) คือการที่ก าหนดราคาสินค้าให้มีความเหมาะสมนั่นเอง  
โดยผู้จัดจ าหน่ายอาจจะมีการก าหนดช่วงของราคาให้มีการขึ้นลงตามเทศกาล หรืออาจจะมี 
การลดราคาเป็นพิเศษส าหรับสินค้าบางชนิด ซึ่งสามารถถือเอาได้ว่าการลดราคานี้นับเป็นกลยุทธ์หนึ่ง
เพ่ือใช้ในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มตลาดเป้าหมายชนิดหนึ่งด้วย 

(2) การให้ส่วนลด (Discount) คือการลดราคาจากราคาเดิม เช่น ผู้ค้าบางรายอาจเลือก 
ที่จะมีส่วนลดให้ลูกค้าของตนที่ได้ท าการซื้อสินค้าจ านวนเยอะ หรือ ผู้ค้าบางรายอาจเลือกที่จะมี
ส่วนลดให้ลูกค้าท่ีมีประวัติของการช าระเงินที่ดีต่อผู้ค้า โดยเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อทั้งกิจการและลูกค้า
ตามมา ผู้ค้าสมควรที่จะท าการมอบสิทธิส่วนลดอย่างมีความเท่าเทียมกันต่อลูกค้าและจะต้องไม่
เกินไปกว่าต้นทุนของผู้ท าการค้าด้วย 

(3) ป้ายราคา (Sign) ในด้านของการท าการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นี้ทางผู้จัด
จ าหน่ายมีความจ าเป็นที่จะต้องมีป้ายแสดงราคาของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งนั่น
หมายถึงความมีมาตรฐานของผู้จัดจ าหน่ายนั่นเอง 
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  แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
ศาสตร์ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคล้วนนี้ได้รับความสนใจและได้รับการพัฒนามาแล้วเป็นเวลา

อย่างช้านานแล้ว ซึ่งศาสตร์ดังกล่าวนี้เองได้มีการพัฒนามาพร้อม ๆ กับหลักแนวคิดทางด้านการตลาด 
เนื่องด้วยมีความเกี่ยวข้องกัน สอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันในการใช้งาน โดยได้มีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคให้บทนิยามของพฤติกรรมผู้บริโภคไว้มากมายดังต่อไปนี้ 

วุฒิ  สุขเจริญ  (วุฒิ  สุขเจริญ , 2555) ได้ ให้นิยามค าว่าพฤติกรรมทางการตลาดว่า 
หมายถึง “การแสดงออกในเชิงกิจกรรม” และค าว่าผู้บริโภคในเชิงการตลาด หมายถึง “การบริโภค 
ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั่นเอง” ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงหมายถึง “กิจกรรมที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการบริโภคใด ๆ เชิงเศรษฐศาสตร์” 

รณชัย ตันตระกูล (รณชัย ตันตระกูล, 2553) ได้อธิบายไว้ว่าจุดมุ่งหมายของการตลาดนั้นคือ
การพยามที่จะเข้าให้ถึงความต้องการและความจ าเป็นของผู้บริโภคที่กิจการได้เลือกท าการตลาดไว้ 
(Targeting) ซึ่งกิจการจะต้องสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นมีดีกว่าคู่แข่ง
ทางการค้าอีกด้วย การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงถือเป็นการศึกษาถึงลักษณะของผู้บริโภค 
ทั้งในแบบของลักษณะการซื้อแบบธุรกิจ หรือในลักษณะการซื้อแบบบุคคล ทั้ งด้านมิติของ 
ความต้องการที่มีความจ าเป็น และความต้องการจากความปารถนาของลูกค้า เพ่ือให้สามารถ
วิเคราะห์หาความต้องการของตลาดในอนาคตและยังสามารถสร้าง กลยุทธ์ด้าน ราคา สถานที่  
ของการจัดจ าหน่าย ลักษณะผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงด้านการส่งเสริมการจัดจ าหน่ายอีกด้วย 

Hawkin และ Mothersbaugh (Mothersbaugh, 2013) ได้อธิบายไว้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคนี้นับว่าเป็นการศึกษาเชิงปัจเจก กลุ่ม หรือ ในแง่ขององค์การและ 
กระบวนการซึ่งพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ถูกน าไป ใช้เพ่ือเลือก เพ่ือความมั่นใจ เพ่ือการใช้  
และเพ่ือการปล่อยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การบริการและประสบการณ์ หรือทางด้านของความคิดถึงความ
ต้องการความพึงพอใจและอิทธิพลซึ่งกระบวนการเหล่านี้ได้มีต่อผู้บริโภคและสังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น สามารถกสรุปจากความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลซึ่งได้เก่ียวข้องกับการใช้สินค้าหรือบริการ 

2.2.2 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
เป้าประสงค์ของการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนี้เป็นไปเพ่ือให้ทราบถึ งพฤติกรรมของ 

การซื้อและการใช้สินค้าและบริการของผู้บริโภค ทั้งนี้ผลของการวิจัยท าการศึกษานี้นั้นจะถูก 
น ามาเป็นพ้ืนฐานข้อมูลเพ่ือที่จะให้นักการตลาดสามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นข้อมูลเพ่ือ 
การวางแผนกลยุทธ์และนโยบายทางการตลาด (Marketing Strategy and Policy) ไดต้่อไป 
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โดยจากการศึกษาค้นพบว่าลักษณะค าถามที่ใช้ในการค้นหาค าตอบของพฤติกรรมผู้บริโภค 
คือ 6W1H โดยประกอบไปด้วย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? 
เพ่ือที่จะค้นหาค าตอบของ 7Os คือ Occupants Objects Objectives Organization Occasions 
และ Outlets Operations โดยการใช้ค าถามทั้ง 7 ค าถามจะเป็นไปเพ่ือหาค าตอบของพฤติกรรม
ผู้บริโภคดังต่อไปนี้ {ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538} 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการจะทราบ (7 Os) 
ใครอยู่ ใน ตลาด เป้ าห ม าย  (Who is in the 
Target Market?) 

ลั ก ษ ณ ะค า ถ าม ข อ งก ารห าค า ต อ บ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย(Occupants) ทางด้าน 
1). ประชากรศาสตร์ 2). ภูมิศาสตร์ 3). จิตวิทยา 
หรือจิตวิเคราะห์ 4). พฤติกรรมศาสตร์ 
 
 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (What Does the Consumer 
Buy?) 

ลักษณะค าถามของการหาค าตอบของสิ่ งที่
ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อ (Objects) สิ่งที่ผู้บริโภค
ปารถนาจากผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ คุณสมบัติมี
ความแตกต่างและมีความเหนือกว่าผู้ค้ารายอ่ืน
นั่นเอง 

ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ 
(Why does the consumer buy?) 

เป็นค าถามที่มุ่งหาค าตอบว่าเหตุใดผู้บริโภคจึง
เลือกซื้อสินค้า ผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะความ
ต้องการมางด้านร่างกายหรือความต้องการ
ทางด้านจิตใจ 

ใค ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร ต ดั สิ น ใจ ซื้ อ (Who 
participates in the buying?) 

เป็นไปเพ่ือให้ทราบค าตอบว่าบทบาทของผู้คน
รอบ ๆ ตัวผู้ซื้อนี้ได้มีอิทธิพลต่อกระบวนการซื้อ
อย่างไร โดยจะประกอบไปด้วย ผู้ซื้อและผู้ใช้ ผู้
ตัดสินใจซื้อ และผู้มีอิทธิพลในการซื้อ 

ผู้ บ ริ โ ภ ค ซื้ อ เ มื่ อ ใ ด  (When does the 
consumer buy?) 

เป็นไปเพ่ือค้นหาโอกาสในการซื้อสินค้าของผุ้
บริโภค ว่า ซื้อเมื่อใดบ้าง เช่น เทศกาล หรือ วัน
ส าคัญทางศาสนา 

6.ผู้ บ ริ โ ภ ค ซื้ อ ที่ ไ ห น  (Where does the เพ่ือที่ จะได้ทราบถึงช่องทางจัดจ าหน่ายว่า
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2.2.3 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
มีนักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอโมเดลของพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่ งจากการทบทวน

วรรณกรรมแล้วแบบจ าลองกล่องด าของ Meldrum และ McDonald มีการอธิบายไว้อย่างครบถ้วน
และง่ายต่อการน ามาประยุกต์ใช้จริงมากที่สุด  

โดย Meldrum และ McDonald ได้ท าการน าเสนอแบบจ าลองกล่องด าของผู้บริโภค 
โดยน าปัจจัยต่าง ๆ มาใส่ไว้ในกล่องของแบบจ าลอง เพ่ือที่จะเป็นการอธิบายให้ชัด เจนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังภาพที่ 2.1 

 

consumer buy?) 
 

ผู้บริโภคไปท าการซื้อสินค้าท่ีช่องทางไหน 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How Does the Market 
Buy?) 

เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนของการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยจะประกอบด้วย 1). การรับรู้ปัญหา 
2). การค้นหาข้อมูล 3). การประเมินผลทางการ
เลือก4). ตัดสินใจซื้อ5). ความรู้สึกหลังการซื้อ 
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ภาพที่ 2.1 แบบจ าลองกล่องด าของ Meldrum และ McDonald 
แหล่งที่มา วุฒิ สุขเจริญ (วุฒิ สุขเจริญ, 2555) 

 
โมเดลนี้ เริ่มต้นจากปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มี อิทธิพลกระตุ้นผู้บริโภค 

(Stimulus) ซึ่งได้ก่อให้เกิดความต้องการขึ้นมาก่อน แล้วจึงเกิดการตอบสนองต่าง ๆ (Response)  
โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยที่แวดล้อมตัวผู้บริโภคและได้กระตุ้นให้
เกิดความต้องการสินค้าและบริการ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมเว้นแต่สิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดเท่านั้นที่สามารถท าการควบคุมได้ โดยปัจจัยภายนอกประกอบไปด้วย 

(1) สภาพทางเศรษฐกิจ (Economic condition)  
(2)  เทคโนโลยีใหม่ (New technology) 

ปัจจัยภายนอก (External Factors)

• สภาพทางเศรษฐกิจ( Economic 
condition)

• เทคโนโลยีใหม่(New 
technology)

• สื่อต่างๆ(Media)

• กฎหมายและการเมือง(Law and 
Politics)

• สังคมและวัฒนธรรม( Social and 
Culture)

• ส่วนประสมทางการตลาด ( 
Marketing mix): สินค้า( 

Product), ราคา(Price), ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย(Place), การ
ส่งเสริมการตลาด(Promotion)

กล่องด าผู้ซ้ือ(Buyer's black box)

• บุคคลิกภาพ (Characteristics): 
วัฒนธรรม (Culture),บริบททาง
สังคม(Social Context),ค่านิยม

ครอบครัว(Family values),
รูปแบบทางจิตวิทยา(Psychology 

profile)

• สภาพแวดล้อมส่วนบุคคล
(Personal circumstances):

ต าแหน่งทางสังคมและ
เศรษฐศาสตร์(Socio-economic 

position),ช่วงอายุ 
(Lifestyle),รูปแบบการด าเนิน
ชีวิต(Lifestyle),การเข้าถึงความ

ไว้วางใจ(Access to credit)

• กระบวนการตัดสินใจ(Decision 
Process): การตระหนักถึงความ

ต้องการ( Recognition of 
need), การค้นหาข้อมูล ( 

Information search), ความ
ประสงค์ซ้ือ ( Purchase 

Intention), การซ้ือ (Purchase), 
การรับรู้หลังการซ้ือ(Post-
purchase erception)

ผลลัพธ์ (Outcomes)

• รูปแบบสินค้า (Product form)

• ตราสินค้า (Brand)

• ร้านค้าย่อยจ าหน่ายสินค้า(Detail 
outlet)

• คุณค่า(Value)

• รูปแบบการช าระเงิน(Form of 
payment)

• ช่วงเวลาซ้ือ (Timing of 
purchase)
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(3) สื่อต่าง ๆ (Media) 
(4) กฎหมายและการเมือง (Law and Politics) 
(5) สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
(6) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix): สินค้า(Product), ราคา(Price), ช่องทางการ

จัดจ าหน่าย(Place), การส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
2) กล่องด าผู้ซื้อ (Buyer's black box) นับว่าเป็นปัจจัยภายใน โดยจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่

จะได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ ทั้งยังรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ  
โดยจะประกอบไปด้วย 

(1) บุ คลิ กภ าพ  (Characteristics) ปั จจัยที่ จะส่ ง อิทธิพลต่อบุ คลิ กภาพของบุ คคล  
ประกอบไปด้วย วัฒนธรรม (Culture), บริบททางสังคม (Social Context), ค่านิยมครอบครัว 
(Family values), รูปแบบทางจิตวิทยา (Psychology profile) 

(2) สภาพแวดล้อมส่วนบุคคล (Personal circumstances) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กล่องด าผู้ซื้อ อันได้แก่ ต าแหน่งทางสังคมและเศรษฐศาสตร์ (Socio-economic position), ช่วงอายุ
(Lifestyle), รูปแบบการด าเนินชีวิต(Lifestyle), การเข้าถึงความไว้วางใจ (Access to credit) 

(3) กระบวนการตัดสินใจ (Decision Process) นับเป็นกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้ออัน
ประกอบไปด้วยการตระหนักถึ งความต้องการ (Recognition of need), การค้นหาข้อมูล 
(Information search), ความประสงค์ซื้อ (Purchase Intention), การซื้อ (Purchase), การรับรู้
หลังการซื้อ (Post-purchase reception) 
3) ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและกล่องด าผู้ซื้อ 
อันเป็นปัจจัยภายในอันประกอบไปด้วย  

(1) รูปแบบสินค้า(Product form) 
(2) ตราสินค้า (Brand) 
(3) ร้านค้าย่อยจ าหน่ายสินค้า (Detail outlet) 
(4) คุณค่า (Value) 
(5) รูปแบบการช าระเงิน (Form of payment) 
(6) ช่วงเวลาซื้อ (Timing of purchase) 
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  แนวคิดทัศนคติ 

2.3.1 ความหมายของทัศนคติ (The Definition of Attitude) 
มนุษย์ล้วนเคยเป็นผู้บริโภคด้วยกันทั้งนั้น จึงเป็นเรื่องแน่นอนที่เรามีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์

และโฆษณา สมมุติว่าถ้าหากมีคนถามเราว่าคิดอย่างไรกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ย่อมหมายถึงเรามีทัศนคติ
อย่างไรต่อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ นั่นเอง 

ทั้ งนี้ มี นั กวิช าการมากหมายหลายท่ านที่ ได้ ให้ คว ามหมายของค าว่ าทั ศนคติ ไว้ 
โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์และอมรศักดิ์ บุญเรือง(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และอมรศักดิ์ บุญเรือง, 2546) ได้ให้
นิยามทัศนคติไว้ว่าทัศนคติเป็นการประเมินความรู้สึกพึงพอใจของบุคคล ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด  
ทางอารมณ์และการกระท าของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความคิดที่มีลักษณะ 
แสดงไปในทิศทางลบหรือบวก ไม่พึงพอใจหรือพึงพอใจก็เป็นได้ ทั้งนี้ทัศนคติยังส่ งอิทธิพลต่อ 
ความเชื่อ และความเชื่อก็ยังได้ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติเองอีกด้วย โดยการก่อเกิดขึ้นมาของทัศนคตินี้  
จะสามารเกิดได้จากมีการรับข้อมูลหรือมีประสบการณ์ใด ๆ ที่แต่ละคนได้รับ โดยหากผู้ประกอบ  
การต้องการที่จะให้ผู้บริโภคท าการซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ประกอบการต้องท าการสร้างทัศนคติของลูกค้า
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจการและหลังจากขั้นตอนนั้นแล้ว จึงท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ของกิจการให้มีความสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันกับทัศนคติ ซึ่งสามารถนับได้ว่าเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติ
ได้ง่ายดายกว่าการพยามเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคให้มีความต้องการสินค้าของธุรกิจ 

2.3.2 องค์ประกอบของทัศนคติ 
มีนักจิตวิทยามากมายได้สนับสนุนแนวคิดการแบ่งทัศนคติออกเป็น 3 ชนิดดังที่ได้กล่าวไว้คือ 

Kretch, Crutchfield, Ballachey และ Traindis (ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) ทัศนคติของมนุษย์จะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนขององค์ประกอบนั่นคือส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component), ส่วน
ของความรู้สึก (Affective Component) และส่วนของพฤติกรรม (Behavior Component)  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1) ส่วนของความเข้าใจ (Cognitive Component) ในส่วนนี้นับได้ว่าเป็นส่วนที่จะแสดง 
ถึงการรับรู้ของผู้บริโภค ทั้ งยังรวมไปถึงความรู้และความเชื่อต่าง ๆ ที่ ได้มี อิทธิพล 
ต่อตั วผู้ บ ริ โภคซึ่ งจะมีความ เกี่ ยวข้องกันกับความคิดหรือสิ่ งใด  ๆ  ก็ตามแต่ โดย 
จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปัจเจกบุคคลซึ่ งความแตกต่างนี้นั้ นจะขึ้นอยู่กับ  
การรับรู้ ความรู้ และความเชื่อที่ ได้รับมาของผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดจะมีผลต่อทัศนคติ 
ของตัวผู้บริโภคนั้น ๆ 
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2) ส่วนของความรู้สึก (Affective Component) ส่วนนี้นับได้ว่าเป็นส่วนที่จะท าหน้าที่ 
แสดงความถึงรู้สึกรวมอารมณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อสิ่งใด ๆ โดยที่ประสบการณ์จะส่งผล 
ต่อจิตใจ โดยอาจจะไปเพิ่มทางด้านลบ หรือด้านบวกก็ตามแต่ 

3) ส่ ว น ข อ งพ ฤ ติ ก ร ร ม  (Behavior Component)  จ ะ ท า ห น้ า ที่ แ ส ด งแ น ว โน้ ม 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือแนวโน้มเอียงที่แสดงออกว่าผู้บริโภคอาจจะ 
ท าการซื้อสินค้าใด ๆ 

อย่างไรก็ตามมีอีกแนวคิดหนึ่งได้ถูกน าเสนอเอาไว้ว่าทัศนคติมีเพียงแค่องค์ประกอบ
เดียวเท่านั้น โดยทฤษฎีนี้นั้นได้ระบุไว้ว่าองค์ประกอบเดียวของทัศนคติ คือองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก หรืออาจกล่าวได้ว่ าทัศนคติมีเป็นเพียงความรู้สึกในทางลบหรือทางบวกเ 
ท่านั้นเอง กลุ่มนักจิตวิทยาที่ได้สนับสนุนแนวคิดนี้ได้แก่ Thurstone (1959), Insko (1967) 
Fabien และ Ajzen (1975) (อ้างถึงในพฤติกรรมผู้บริโภค.(ชูชัย สมิทธิไกร, 2557)  

2.3.3 หน้าที่ของทัศนคติ 
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) เป็นที่ทราบกันอย่างดีแล้วว่าทัศนคตินี้นับว่ามีความส าคัญ

และมีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก เนื่องด้วยรอบตัวของมนุษย์เรานั้น 
ล้วนเต็มไปด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ อย่างมากมายผู้บริโภคทั้งหลายจ าเป็นที่จะต้องท าการตัดสินใจ
อยู่เสมอๆ อย่างไรก็ตามแต่การตัดสินใจนั้น ๆ จะเป็นได้ไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเมื่อผู้บริโภค
มีทัศนคติเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจจึงนับได้ว่าทัศนคติมีความจ าเป็นต่อมนุษย์ดังต่อไปนี้ 

บุคคลอ่ืน ๆ ได้รับการลงโทษหรือรางวัลจากการกระท านั้น ๆ ซึ่งผลของการกระท า
ของแบบจะส่งผลเป็นลบและบวกต่อตัวบุคคล ๆ นั้นตามล าดับ 

2.3.3.1  ความสัมพันธ์กันระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม 
เป็นระยะเวลานานมาแล้วที่นักจิตวิทยาพยามค้นหาค าตอบว่าโดยแท้จริงแล้วนั้น

ทัศนคติและพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันและกันอย่างไร และสามารถที่จะท านาย
พฤติกรรมของมนุษย์ได้จากทัศนคติได้หรือไม่ โดย Ajzen (1991) (อ้างถึงในพฤติกรรม
ผู้บริโภค.(ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) ได้ท าการปรับปรุงทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตุผล 
(Ajazen และ  Fishbien 1980) ขึ้นมาใหม่  โดยทฤษฎี ใหม่นี้ มี ชื่ อว่าพฤติกรรมที่ มี 
การวางแผน (Theory of planned behavior) ซึ่งมีใจความส าคัญว่าพฤติกรรมใด ๆ 
จะต้องมีการวางแผนไว้ก่อนแล้วจึงจะสามารถท านายพฤติกรรมได้จากความตั้งใจนั้น ๆ 
โดยจะมีตัวแปรเป็นองค์ประกอบของความตั้งใจ 3 ประการด้วยกันซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) ทัศนคติต่อการกระท านั้น (attitude toward a given behavior) หมายถึง 
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงความรู้สึกที่บุคคลนั้น ๆ ไดม้ีให้ต่อการกระท านั้น ๆ 
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2) บรรทัดฐานสังคม (Social norms) หมายถึงการที่บุคคลรับรู้ว่าบุคคลอ่ืน ๆ 
มีความคิดเห็นเป็นเช่นไรเก่ียวกับการกระท านั้น ๆ 

3)การรับรู้ เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (perceive 
behavior control) หมายถึง บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถเพียงใดในการรับมือควบคุม
การกระท านั้น ๆ ของตนเอง 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน 
แหล่งที่มา ชูชัย สมิทธิไกร(ชูชัย สมิทธิไกร, 2557) 

 

  แนวคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง : มุมมองของวัฒนธรรมข้ามชาติ 
 ในการเจรจาต่อรองต่าง ๆ ทางธุรกิจนับว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่นับได้ว่าเป็นหนึ่งในทักษะที่
ส าคัญที่สุด โดยผู้คนที่มีที่มามาจากแหล่งที่มีพ้ืนฐานของวัฒนธรรมเดียวกัน ก็ย่อมจะมีลักษณะของ
การเจรจาวัฒนธรรมข้ามที่คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างของรูปแบบการเจรจานี้จะมีพ้ืนฐานมาจาก
ระบอบการปกครอง รูปแบบของกฎหมาย ความเชื่อ ความคิด ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรม 

(ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์, 2553) 
 

ทศันคติต่อการกระท าน้ัน 

บรรทัดฐานทางสังคม 

การรับรู้เก่ียวกับความสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรม 

ความตั้งใจ พฤติกรรม 
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  ความส าคัญของของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทีม่ีตอ่ประเทศไทย 
 

 ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติล้วนสนใจเดินทางมาเพ่ือการท่องเที่ยวใน
ไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี โดย
กรมการท่องเที่ยวได้ท าการรวบรวมจ านวนของตัวเลขนักท่องเที่ยวดังตารางในหน้าถัดไป 

 
ตารางที่ 2.1 สรุปจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในประเทศ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 – 

2558 
 

ปี ค.ศ./พ.ศ. จ านวนนักท่องเที่ยวตลอดปี 
2009/2552 14,149,841 

2010/2553 15,936,400 

2011/2554 19,230,470 
2012/2555 22,353,903 

2013/2556 26,546,725 

2014/2557 24,809,683 
2015/2558 29,881,091 

 
แหล่งที่มา International Tourist Arrivals to Thailand, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี 2009 -2015 
หากเราพิจารณาแล้วจะพบว่าเพียงในช่วงหกปีที่ผ่านมานี้ได้มีการเพ่ิมขึ้นของ 

จ านวนนักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยในหากน าปี 2009 มาเปรียบเทียบกับปี 2015 แล้วพบว่า  
มีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้นถึง 15 ,731 ,250 คน กล่าวคือเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ50  
ภายในระยะเวลา 6 ปีแม้จะอยู่ ในช่วงภาวะความไม่สงบทางการเมืองหรือภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติก็ตาม ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวน ามาซึ่งรายได้มากมายและ 
ส่งผลต่อภาคธุรกิจอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยหากเรา  
ได้ลองพิจารณาดูก็จะพบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้ยมีธุรกิจอ่ืน ๆ ประกอบอยู่ด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจการเกษตรและหัตถกรรมต่าง ๆ
ในรูปแบบของของที่ระลึก เป็นต้น 
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พฤติกรรมของการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นที่น่าสนใจ 
เนื่องจากสามารถถือเอาได้ว่ารายได้จากการท าการค้านี้ เป็นการส่งเสริมสินค้าออก 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสามารถนับเอาได้ว่า เป็นแหล่งที่มารายได้ที่ เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศที่มีความส าคัญยิ่ง การลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี้ไม่เพียงแต่จะปรากฏ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ จะบังเกิดต่อประเทศในด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถที่จะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ที่มีความสืบเนื่องกันของการท่องเที่ยวอีกด้วย เช่น สามารถช่วยสร้างงานสร้าง
อาชีพอีกหลากหลายแขนง และยังสามารถที่จะส่งผลไปก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ในล าดับถัดไปอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอีกในทางด้านสังคมการท่องเที่ยวก็จะก่อให้เกิดเป็นการ
พักผ่อนที่ช่วยลดความตึงเครียดพร้อม ๆ กันกับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยว  
ผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาท
ส าคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง (วีระพล วงษ์ประเสริฐ, 2536) 

หากเราพิจารณาแล้วจะพบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวน ามาซึ่งรายได้จ านวน
มหาศาลแก่ประเทศ โดยในไตรมาสที่ สามของปี  2558  นี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้าน 
การท่องเที่ยวมีมูลค่าสูงถึง  3 ,311,167.00 (ล้านบาท) โดยรายงานภาวะเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวฉบับที่ 1 ประจ าปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน 2558) ได้วิเคราะห์ว่าใน 
ไตรมาสที่ 3 นี้มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างจะสูง มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการท่องเที่ยว
ประมาณร้อยละ5.45 เมื่อเทียบกับ GDP รวมของประเทศ สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นมาโดยล าดับ และก่อให้ เกิดการจ้างงานในไตรมาสนี้ประมาณ 4.45 ล้านคน  
หรือร้อยละ 11.64 ของการจ้างงานประเทศโดยรวมและมูลการท่องเที่ยวเกินดุลถึง 284.22 
ล้านบาท ทั้งนี้นั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ คนละ 5,247.15 บาท/วัน 
โดยเมื่ อจ าแนกแล้วพบว่านั กท่องเที่ ยวจากภูมิภาคยุ โรป มีค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ ยคนละ 
4,138.82บาทในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ลดลงใน
ไตรมาสนี้ (กรมการท่องเที่ยว, 2558c) 

 

 สินค้าที่ระลึกและความส าคัญของสินค้าที่ระลึก 
2.6.1 สินค้าที่ระลึก  

นิศา ชัชกุล (นิศา ชัชกุล, 2560) ได้อธิบายไว้ว่าสินค้าที่ระลึกจะมีลักษณะที่มีความพิเศษแตกต่าง
จากสินค้าอ่ืน ๆ โดยบางชนิดอาจจะแตกต่างตามสภาวะแวดล้อมของแหล่งก าเหนิด ซึ่งจ าแนกออกได้
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ผลิตภัณฑ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งแต่ละท้องถิ่นนี้จะมีองค์ประกอบด้านสังคม 
วัฒนธรรม และประเพณี ที่มีความแตกต่างกัน โดยบางผลิตภัณฑ์อาจสามารถแสดงถึงวิถีชีวิต
ของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ได ้

(2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น โดยบางชนิดนั้นอาจจะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากและมีราคาแพง 

(3) เป็นสินค้าที่สะดวกซื้อสามารถหาซื้อได้ง่าย กล่าวคือท าการจัดจ าหน่ายอยู่ในพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสม เช่น สถานีขนส่ง โรงแรม และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ 

(4) อาจเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปทว่ามีราคาถูก กล่าวคือเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับภูมิล าเนา 
ของนักท่องเที่ยวแล้วมีราคาที่ถูกกว่าหรือมีวัสดุประกอบอ่ืน  ๆ ที่ ไม่สามารถพบได้ 
ในภูมิล าเนาของนักท่องเที่ยว 

(5) ผลิตภัณฑ์สร้างความดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือมีการออกแบบที่ดี มีความประณีตใน
การประดิษฐ์ 

(6) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากแรงงานท้องถิ่นนั้น กล่าวคือมีการใช้แรงงาน ณ พ้ืนที่นั้น ๆ 
ในการผลิตสินค้า 

(7) มีลักษณะต่าง ๆ ทั้งรูปร่างและหน้าตาที่ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการขนส่ง มีความคงทน 
ไม่ช ารุดง่าย ไม่มีขนาดที่ใหญ่และหนักเกินกว่าที่นักท่องเที่ยวจะสามารถน าติดตัวกลับไปได้
ง่ายหรือหากเป็นเช่นนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถซื้อและใช้บริการขนส่งต่าง ๆ (Shipping) ได ้

(8) มีการสาธิตวิธีการผลิตหรือให้นักท่องเที่ยวทดลองผลิต ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจ
และเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 

 
2.6.1 ความส าคัญของสินค้าที่ระลึก 

สินค้าที่ระลึกมีความส าคัญต่อมิติต่าง ๆ อย่างมากทั้งมิติความส าคัญต่อชุมชน 
มิติความส าคัญต่อประเทศ มิติทางด้านของการท่องเที่ยวดังรายระเอียดด้านล่างต่อไปนี้ 
(นิศา ชัชกุล, 2560) 
(1) ความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม  : ธุรกิจของที่ ระลึกจะสร้างอาชีพใหม่ๆ 

ให้แก่ประชาชน โดยบางลักษณะของผลิตภัณฑ์อาจอยู่ในรูปแบบของการใช้แรงงานนอก
ฤดูกาลการเกษตร จึงเป้นผลให้เกิดรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นการลดปัญหาการ
ขาดรายได้ เพ่ิมการใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นและการอพยพย้ายถิ่นและยังเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของสังคมอีกด้วย 
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(2) ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ : เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากของที่ระลึก
หลายชิ้นมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นการเพ่ิมมูลค่าเป็นอย่างมาก
ต่อชุมชนและเศรษฐกิจ 

(3) ความส าคัญต่อระบบการท่องเที่ยว : ของที่ระลึกนับได้ว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ท่องเที่ยว โดยสถานที่ท่องเที่ยวนั้นหากไม่มีของที่ระลึกจ าหน่ายอาจท าให้เกิดความ
ผิดหวังต่อนักท่องเที่ยว เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวได้ซื้อหาของที่ระลึกไว้เป็นสัญลักษณ์ 
ในการท่องเที่ยวของพวกเขา พวกเขาจะรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจ โดยในบางรายอาจ
หมายถึงการแสดงออกถึงฐานะ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

หลากหลายประเทศทั่วโลกมีการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวในชาติหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ตามทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
การที่หลายประเทศล้วนให้ความสนใจในการศึกษาค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เช่นนั้นเพราะทุกประเทศได้พิจารณาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวที่ได้มอบรายได้
ให้กับประเทศของตนอย่างสูงและเพ่ือที่จะได้ทราบถึงสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศ
ตนเองว่าอยู่ในสถาณการณ์ เช่นใด ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะต่าง ๆ  
เพ่ือก าหนดดูแลการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ๆ ได้อย่างมีความเหมาะสมต่อไปได้ 

การศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนี้ได้มีผู้ศึกษาไว้ค่อนข้างมากหลายงาน 
ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยในกรณีของไทยนี้มีผู้คนด าเนินงานศึกษามาแล้ว
อย่างมาก ทั้งนี้นั้นในการวิจัยครั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยว โดยการศึกษาต่างๆ
ที่ผ่านมาการศึกษามุ่งสร้างข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจ านวนนักท่องเที่ย ววันพักโดยเฉลี่ย โครงสร้าง
การใช้จ่ายและเป้าประสงค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือ 
ใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเอง ส าหรับโครงสร้าง
การศึกษาด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติของประเทศไทยนี้สามารถแบ่งออกมาได้
เป็น 6 หมวดหมู่ อันประกอบไปด้วย ค่าซื้อสินค้าที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก 
ค่าหนะการเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง และค่าใช้จ่ายด้านเบ็ดเตล็ด
อ่ืน ๆ ในด้านของการใช้จ่ายนั้นทางผู้วิจัยได้ท าการดึงข้อมูลมาเพ่ือใช้แค่ 3 ส่วนอันประกอบ
ไปด้วยการซื้อสินค้า การบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม และผลรวมของการใช้จ่ายทั้ง 6 หมวด
เพ่ือชี้แจงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ซึ่งจากการพิจารณาข้อมูลย้อนหลังดังที่จะน าเสนอถัดไปนี้พบว่าภาพรวมของหัวข้อ
ด้านต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวล้วนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจ านวนของนักท่องเที่ยว  
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ซึ่งเพ่ิมขึ้นสูงมากจนเป็นที่น่าสนใจจับตามอง โดยนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้รวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในภูมิภาคนี้ ภูมิภาคยุโรป
ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคเอเชียใต้ ภูมิภาคโอเชียเนีย ภูมืภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาค
แอฟริกา ล้วนมีจ านวนตัวเลขที่เพ่ิมขึ้นในทุกหัวข้อ โดยได้เลือกน าเสนอข้อมูลในประเด็นของ
ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า(Shopping) และการบริโภค (Food 
and Beverage) เท่านั้น ซึ่งสองประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การท าการศึกษาครั้งนี้ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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2.7.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ า ย สิ น ค้ า ( Shopping)แ ล ะก ารบ ริ โภ ค  (Food and Beverage)  ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2558 (2015) โดยเป็นการ
คิดเป็นหน่วย บาท ต่อคน ต่อวัน 

 
2.7.1.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2558 

(2015) เฉลี่ยต่อ 1 คน โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 
 

 

 
แหล่ งที่ ม า  TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST 

ARRIVALS January-December 2015 ปี 2558 (กรมการท่องเที่ยว, 2558b) 
 
 
 

ภูมิภาค 
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) 

 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) ; แบบ

แพคเกจทัวร์ 
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) ; แบบ

ไม่แพคเกจทัวร์ 
 

เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน) 

5,572.72 6,074.69 5,367.23 

ยุโรป 4,282.78 4,929.56 4,204.53 

อเมริกา 4,903.28 5,530.02 4,843.80 

เอเชียใต้ 5,688.56 5,478.73 5,751.45 

โอเชียเนีย 5,871.73 6,099.92 5,839.41 

ตะวันออกกลาง 5,890.85 6,024.30 5,870.02 

แอฟริกา 5,371.51 5,671.09 5,323.12 

รวม 5,142.18 5,835.06 4,962.33 



23 
 

2.7.1.2 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการ
บริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทย
ประจ าปี 2558 (2015) เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
ตารางที่ 2.1 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) 

และการบริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศ
ไทยประจ าปี 2558 (2015) เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,525.86 1,032.17 5,572.72 

ยุโรป 772.53 939.55 4,282.78 
อเมริกา 889.45 993.58 4,903.28 

เอเชียใต้ 1,892.49 941.76 5,688.56 
โอเชียเนีย 1,223.42 1,116.13 5,871.73 

ตะวันออกกลาง 1,686.29 1,021.42 5,890.85 

แอฟริกา 1,729.13 921.46 5,371.51 
รวม 1,250.80 999.50 5,142.18 

 
 

ดัดแปลงจาก AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY 

EXPENDITURE ITEM January-December 2015 ปี 2558 (กรมการท่องเที่ยว, 2558a) 
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2.7.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ ายสิ น ค้ า  (Shopping) แ ละการบ ริ โภ ค  (Food and Beverage) ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2557 (2014) โดยเป็นการ
คิดเป็นหน่วย บาท ต่อคน  

 
2.7.2.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2557 

(2014) เฉลี่ยต่อ 1 คน โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 
 

ตารางที่ 2.2 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2557 (2014) เฉลี่ยต่อ 
1 คน 
 

 
 

        แหล่งที่ มา TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

January-December 2014 ปี 2557(กรมการท่องเที่ยว, 2557b) 

 

ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) ; แบบ

แพคเกจทัวร์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน 
: วัน (บาท) ; แบบ

ไม่แพคเกจทัวร์ 

เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน) 

5,163.34 5,653.61 4,984.06 

ยุโรป 4,221.65 4,750.36 4,126.80 
อเมริกา 4,833.91 5,232.12 4,798.07 

เอเชียใต้ 5,546.59 5,435.68 5,586.12 

โอเชียเนีย 5,591.79 5,713.16 5,571.46 
ตะวันออกกลาง 5,556.79 5,831.63 5,500.61 

แอฟริกา 5,368.71 5,600.21 5,318.50 
รวม 4,808.92 5,359.87 4,671.59 
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2.7.2.2 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และ
การบริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านัก
ในประเทศไทยประจ าปี 2557 (2014) เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 
 

ตารางที่ 2.3 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค 

 (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2557 (2014) 

เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 

     แหล่ งที่ ม า  AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

BY EXPENDITURE ITEM January-December ปี 2557,(กรมการท่องเที่ยว, 2557a)  

 
 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,395.40 953.03 5,163.34 

ยุโรป 799.41 905.60 4,221.65 

อเมริกา 906.92 940.63 4,833.91 

เอเชียใต้ 1,941.29 887.61 5,546.59 
โอเชียเนีย 1,204.33 1,044.45 5,591.79 

ตะวันออกกลาง 1,589.51 964.73 5,556.79 

แอฟริกา 1,743.14 918.06 5,368.71 
รวม 1,141.76 935.10 4,808.92 
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2.7.3 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จับจ่ายสินค้า(hopping)และการบริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2556 (2013) โดยเป็นการคิดเป็นหน่วย 
บาท ต่อคน ต่อวัน 

 
2.7.3.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2556 

(2013) เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 

ตารางที่ 2.4 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2556 (2013) เฉลี่ยต่อ 
1 คน  
 

 
แ ห ล่ ง ที่ ม า  TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

January-December ปี2556 (กรมการท่องเที่ยว, 2556) 
 

ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : 
คน : วัน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : 
คน : วัน (บาท) ; 
แบบแพคเกจทัวร์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : 
คน : วัน (บาท) ; 
แบบไม่แพคเกจ

ทัวร์ 
เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน) 

4,858.50 5,219.11 4,699.92 

ยุโรป 4,141.21 4,775.93 4,019.66 

อเมริกา 4,632.33 5,014.38 4,598.87 

เอเชียใต้ 5,321.86 5,319.19 5,321.19 
โอเชียเนีย 5,284.05 5,570.44 5,248.39 

ตะวันออกกลาง 5,227.52 5,344.00 5,208.97 

แอฟริกา 5,138.83 5,325.56 5,109.12 
รวม 4,616.49 5,101.28 4,482.71 
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2.7.4 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการ
บริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศ
ไทยประจ าปี 2556 (2013) เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
 

ตารางที่ 2.5 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค 
(Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2556 (2013) 
เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,269.30 894.54 4,858.50 

ยุโรป 813.71 854.74 4,141.21 

อเมริกา 892.25 890.44 4,632.33 
เอเชียใต้ 1,948.30 825.42 5,321.86 

โอเชียเนีย 1,105.14 967.89 5,284.05 

ตะวันออกกลาง 1,453.24 901.36 5,227.52 
แอฟริกา 1,686.82 870.66 5,138.83 

รวม 1,093.27 879.84 4,616.49 
 
   แหล่งที่มา AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

BY EXPENDITURE ITEM January-December 2013 ปี 2556 (กรมการท่องเที่ยว, 2555a) 
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2.7.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ า ย สิ น ค้ า  (Shopping)  แ ล ะก า ร บ ริ โภ ค  (Food and Beverage)  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2555 (2012) โดย
เป็นการคิดเป็นหน่วย บาท ต่อคน ต่อวัน 

 
2.7.1.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2555 

(2012) เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 
ตารางที่ 2.6 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2555 (2012) เฉลี่ยต่อ 
1 คน  
 

ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) ; แบบ

แพคเกจทัวร์ 

ใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) ; แบบไม่

แพคเกจทัวร์ 

เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน 

4,579.14 4,904.09 4,439.16 

ยุโรป 3,976.05 4,638.14 3,865.68 

อเมริกา 4,496.94 4,865.40 4,467.72 
เอเชียใต้ 5,102.78 5,156.61 5,087.43 

โอเชียเนีย 4,997.97 5,288.99 4,970.63 
ตะวันออกกลาง 4,925.03 4,924.99 4,926.50 

แอฟริกา 4,963.64 5,121.40 4,943.92 

รวม 4,392.81 4,854.39 4,278.33 
 

           แหล่ งที่ ม า  TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST 

ARRIVALS January-December 2012 ปี 2555, (กรมการท่องเที่ยว, 2555b) 
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2.7.2 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการ
บริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศ
ไทยประจ าปี 2555 (2012) เฉลี่ยต่อ 1 คน โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 

 
 
ตารางที่ 2.7 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการ

บริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2555 
(2012) เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,201.59 828.27 4,579.14 

ยุโรป 801.07 804.66 3,976.05 

อเมริกา 911.62 831.88 4,496.94 
เอเชียใต้ 1,902.28 777.96 5,102.78 

โอเชียเนีย 1,041.76 889.37 4,997.97 

ตะวันออกกลาง 1,359.62 840.51 4,925.03 
แอฟริกา 1,646.48 829.71 4,963.64 

รวม 1,048.61 821.01 4,392.81 
 
 

  แหล่งที่มา AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY 

EXPENDITURE ITEM January-December 2012, ปี 2555 (กรมการท่องเที่ยว, 2555a) 
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2.7.3 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ ายสิ น ค้ า  (Shopping) แ ละการบ ริ โภ ค  (Food and Beverage) ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2554 (2011) โดยเป็นการ
คิดเป็นหน่วย บาท ต่อคนต่อวัน 

 
2.7.3.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2554 

(2011) เฉลี่ยต่อ 1 คน โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 
  

ตารางที่ 2.8 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2554(2011) เฉลี่ยต่อ  
1 คน  

 
 

แหล่งที่มาTOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 
January-December 2011 ปี 2554, (กรมการท่องเที่ยว, 2554b) 

 
 
 

 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน) 

4,579.14 4,904.09 4,439.16 

ยุโรป 3,976.05 4,638.14 3,865.68 

อเมริกา 4,496.94 4,865.40 4,467.72 
เอเชียใต้ 5,102.78 5,156.61 5,087.43 

โอเชียเนีย 4,997.97 5,288.99 4,970.63 

ตะวันออกกลาง 4,925.03 4,924.99 4,926.50 
แอฟริกา 4,963.64 5,121.40 4,943.92 

รวม 4,392.81 4,854.39 4,278.33 



31 
 

2.7.3.1 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) 
แ ล ะก ารบ ริ โภ ค  (Food and Beverage) ข อ งนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2554(2011) เฉลี่ยต่อ 1 
คน  

 
ตารางที่ 2.9 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค 
(Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2554 (2011) 
เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,124.37 779.39 4,313.18 

ยุโรป 788.80 781.21 3,848.62 

อเมริกา 910.64 806.19 4,355.59 
เอเชียใต้ 1,753.67 735.07 4,776.94 

โอเชียเนีย 1,045.43 834.50 4,769.67 

ตะวันออกกลาง 1,292.21 804.87 4,656.51 
แอฟริกา 1,586.89 785.02 4,732.14 

รวม 1,001.67 784.43 4,187.12 
 
 

     แหล่ งที่ ม า  AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

BY EXPENDITURE ITEM January-December 2011ปี 2554, (กรมการท่องเที่ยว, 2554a) 
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2.7.4 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ า ย สิ น ค้ า ( Shopping)แ ล ะก ารบ ริ โภ ค  (Food and Beverage)  ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2553 (2010) โดยเป็นการ
คิดเป็นหน่วย บาท ต่อคน ต่อวัน 

 
 

2.7.4.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2553 
(2010) เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 

 
ตารางที่ 2.10 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2553 (2010) เฉลี่ยต่อ 
1 คน  

 
 

แหล่งที่มา TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 
January-December ปี2553, (กรมการท่องเที่ยว, 2553b) 

ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) ; แบบ

แพคเกจทัวร์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : วัน 
(บาท) ; แบบไม่แพคเกจ

ทัวร์ 
เอเชียตะวันออก  
(รวมอาเซียน) 

4,243.61 - - 

ยุโรป 3,735.57 - - 

อเมริกา 4,298.08 - - 

เอเชียใต้ 4,596.85 - - 
โอเชียเนีย 4,589.96 - - 

ตะวันออกกลาง 4,533.36 - - 

แอฟริกา 4,584.78 -- - 
รวม 4,078.67 - - 
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2.7.4.1 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) 
แ ล ะก ารบ ริ โภ ค  (Food and Beverage) ข อ งนั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2553(2010) เฉลี่ยต่อ  
1 คน  

 
ตารางที่ 2.11 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค 
(Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2553 (2010) 
เฉลี่ยต่อ 1 คน  
 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

4,243.61 1,132.09 749.31 

ยุโรป 3,735.57 777.44 755.27 

อเมริกา 4,298.08 926.63 780.21 
เอเชียใต้ 4,596.85 1,683.70 709.43 

โอเชียเนีย 4,589.96 1,036.22 789.82 

ตะวันออกกลาง 4,533.36 1,278.16 784.14 
แอฟริกา 4,584.78 1,561.50 753.48 

รวม 4,078.67 989.89 756.41 
 
 

แหล่งที่มา AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY 

EXPENDITURE ITEM January-December ปี 2553,(กรมการท่องเที่ยว, 2553a) 
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2.7.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการ
จั บ จ่ า ย สิ น ค้ า  (Shopping)  แ ล ะก า ร บ ริ โภ ค  (Food and Beverage)  
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2552 (2009) โดย
เป็นการคิดเป็นหน่วย บาท ต่อคน ต่อวัน 

 
2.7.9.1 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2552 (2009) 

เฉลี่ยต่อ 1 คน โดยแบ่งออกเป็นภูมิภาค 
 
 
ตารางที่ 2.12 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยปี 2552 (2009) เฉลี่ยต่อ 
1 คน  
 

 
 

แหล่งที่มา TOURISM RECEIPTS FROM INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS 

January-December 2009 ปี 2552 (กรมการท่องเที่ยว, 2552b) 

 

ภูมิภาค ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : 
วัน (บาท) ; แบบ

แพคเกจทัวร์ 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย : คน : วัน 
(บาท) ; แบบไม่แพคเกจ

ทัวร์ 

เอเชียตะวันออก 
 (รวมอาเซียน) 

4,160.55 - - 

ยุโรป 3,699.95 - - 

อเมริกา 4,344.34 - - 
เอเชียใต้ 4,402.88 - - 

โอเชียเนีย 4,446.13 - - 

ตะวันออกกลาง 4,394.62 - - 
แอฟริกา 4,478.08 - - 

รวม 4,011.21 - - 



35 
 

2.7.9.2 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการ
บริโภค (Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทย
ประจ าปี 2552 (2009) เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
ตารางที่ 2.13 ค่าใช้จ่ายโดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค 

(Food and Beverage) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศไทยประจ าปี 2552 (2009) 

เฉลี่ยต่อ 1 คน  

 
 

ภูมิภาค การซื้อของ : คน 
(บาท/วัน) 

อาหารและเครื่องดื่ม : 
คน (บาท/วัน) 

รวม : คน (บาท/วัน) 

เอเชียตะวันออก (รวม
อาเซียน) 

1,133.01 713.18 4,160.55 

ยุโรป 806.42 723.72 3,699.95 

อเมริกา 987.22 763.50 4,344.34 

เอเชียใต้ 1,589.79 690.38 4,402.88 
โอเชียเนีย 987.22 760.62 4,344.34 

ตะวันออกกลาง 1,241.55 746.90 4,394.62 

แอฟริกา 1,528.25 725.27 4,478.08 
รวม 996.27 725.26 4,011.21 

 
 

แหล่งที่มา AVERAGE EXPENDITURE OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS BY 

EXPENDITURE ITEM January-December ปี 2552, (กรมการท่องเที่ยว, 2552a) 
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ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาการศึกษามุ่งสร้างข้อมูลต่าง ๆ ทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
วันพักโดยเฉลี่ย โครงสร้างการใช้จ่ายและเป้าประสงค์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยโครงสร้างด้านการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้สามารถแบ่งออกมาได้เป็น 6 หมวดหมู่ อันประกอบไปด้วยค่าซื้อสินค้า
ที่ระลึก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่ พัก ค่าหนะการเดินทางภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายเพ่ือความ
บันเทิง และค่าใช้จ่ายด้านเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  

โดยสรุปแล้วจะพบว่าในปี 2558 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคนอยู่ที่ 
4,962.33 บาท โดยในปี 2552 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันอยู่ที่ 4,011.21 
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้น 951.22 บาทในระยะเวลา 6 ปีและมีค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) 
ในปี 2558 อยู่ที่ 1,250.80บาท โดยในปี 2552 นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า 
(Shopping) อยู่ที่ 996.27 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 254.33 บาทในระยะเวลา 6 ปี และมีค่าใช้จ่ายด้านการ
บริโภค (Food and Beverage) ในปี 2558 อยู่ที่ 999.50 บาท โดยในปี 2552 นักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีค่าใช้จ่ายด้านการบริโภค (Food and Beverage) อยู่ที่725.26บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึน 274.24 บาท  

และในด้านของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2558 นี้เป็นจ านวนเงิน 5,142.18 บาท 
ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2552 จะอยู่ที่ 4,011.21 ซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา
มีความแตกต่างกันที่จ านวนตัวเลขถึง 1,130.97 บาท  

กล่าวโดยสรุปคือในช่วง 6 ปีที่ผ่านมารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉลี่ยต่อคนเพ่ิมข้ึนเพียง 
1,130.97 บาท ค่าใช้จ่ายโดยรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้น 951.22 บาท โดยมี ค่าใช้จ่ายด้าน
การจับจ่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น 254.33 บาท และด้านการบริโภคอยู่ที่ 274.24 บาท ในขณะที่มีจ านวนของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนถึง 15,731,250 คน  

โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกซึ่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนและกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกท าการศึกษาจะพบว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานั้น
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกในปี 2558 นี้เป็นจ านวนเงิน 5,572.72 บาท ในขณะที่
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกในปี 2552 จะอยู่ที่ 4,160.55 ซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่าน
มามีความแตกต่างกันที่จ านวนตัวเลข รายได้เฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเพ่ิมสูงขึ้น
ถึง 1,412.17 บาท  

โดยในกรณี เฉพาะของนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนในปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 5,982.79 บาท {กรมการท่องเที่ยว , 2558}ซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้าเป็นจ านวนเงิน 1,638.72 บาท และมีค่าใช้จ่าย
ด้านการบริโภคอยู่ที่ 1,099.25บาท{กรมการท่องเที่ยว, 2558} ในขณะที่ในปี 2552 จากการศึกษา
พบว่าประเทศไทยได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน 4,352.45 บาท{กรมการท่องเที่ยว, 2552} 
และที่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้าเป็นจ านวนเงิน 1,102.29 บาทและมี
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ค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคอยู่ที่ 797.49 บาท{กรมการท่องเที่ยว, 2552} ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือในช่วง 6 
ปีที่ผ่านมานั้นไทยได้รับรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมขึ้น 1 ,630.34 บาท และนักท่องเที่ยวชาว
จีนมีค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น 536.43 บาท และมีค่าใช้จ่ายด้านการบริโภคเพ่ิมขึ้น 
301.76 บาท 

ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั้นพบว่าในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานั้นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปในปี 2558 นี้เป็นจ านวนเงิน 4,282.78 บาท ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวของชาวยุโรป
ในปี 2552 จะอยู่ที่ 3,699.95 บาทซึ่งในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมามีความแตกต่างกันที่จ านวนตัวเลข 
รายได้เฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพ่ิมข้ึนเพียง 582.83 บาทเท่านั้น 

และหากพิจารณาประเด็นทางด้านของการใช้จ่ายในหัวข้อของทั้งสองกลุ่มจะพบว่าค่าใช้จ่าย
โดยรวมและค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) และการบริโภค (Food and Beverage) 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญกล่าวคือในปี 2558 นี้ ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย
ตะวันออกมีตัวเลขของค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) อยู่ที่ 1,525.86 บาท การบริโภค 
(Food and Beverage) อยู่ที่ 1,032.17 บาท และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 5,572.72 บาท ในขณะที่
ปี พ.ศ. 2552 นั้นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกมีตัวเลขของค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า 
(Shopping) อยู่ที่1,133.01 บาท การบริโภค (Food and Beverage) อยู่ที่  713.18บาท และมี
ค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 4,160.55 บาทซึ่งโดยสรุปในระยะเวลา 6 ปีนี้มีตัวเลขของค่าใช้จ่ายด้านการ
จับจ่ายสินค้า (Shopping) เพ่ิมขึ้น 392.85 บาท มีตัวเลขของการบริโภค (Food and Beverage)
เพ่ิมข้ึนที่ 318.99บาท มีตัวเลขของมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่เพิ่มขึ้นที่ 1,412.67 บาท  

ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั้นในปี 2558 นี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีค่าใช้จ่ายด้านการ
จับจ่ายสินค้า (Shopping) อยู่ที่ 772.53 บาท การบริโภค (Food and Beverage)อยู่ที่ 939.55 
บาท และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 4,282.78 บาท ในขณะที่ปี พ.ศ. 2552 นั้นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมี
ตัวเลขของค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) อยู่ที่ 806.42บาท การบริโภค (Food and 
Beverage) อยู่ที่ 723.72 บาท และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่ที่ 3,699.95 บาทซึ่งโดยสรุป ในระยะเวลา 
7 ปีนี้มีตัวเลขของค่าใช้จ่ายด้านการจับจ่ายสินค้า (Shopping) ติดลบที่ -34.19  บาท มีตัวเลขของ
การบริโภค (Food and Beverage) เพ่ิมขึ้นที่ 215.83 บาทและมีตัวเลขของมีค่าใช้จ่ายโดยรวมอยู่
เพ่ิมขึ้นที่ 528.23 บาทซึ่งปรากฎการณ์การเพ่ิมขึ้นและลดลงของจ านวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวทั้ง
สองกลุ่มนับได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

สุรางคนา แก้วตา (สุรางคนา แก้วตา, 2557) ค้นพบจากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจในการเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตว่านักท่องเที่ยว
ชาวจีนจะให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรเป็นอันดับแรก และตามมาด้วยปัจจัยด้านราคาและ
ผลิตภัณฑ์และการบริการตามล าดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในภูเก็ตเป็นครั้ง
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แรกพบว่าจะมีพฤติกรรมการเข้าพักต่อครั้งจ านวน 3-5 คืน ทั้งนี้แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนคือความมีชื่อเสียงของสถานที่พักนั้น ๆ โดยปัจจัยส่วนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยล้วนมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยเพศจะมี
อิทธิพลต่อเรื่องของด้านราคาและช่องทางจัดจ าหน่าย ช่วงอายุจะมีผลกับปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์
และการบริการ ระดับการศึกษาจะมีอิทธิพลทางด้านของราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
ทางการตลาด อาชีพจะมีผลต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และช่องทางจัดจ าหน่าย รายได้เฉลี่ยมีอิทธิพลต่อ
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด 

กฤติกา สายณะรัตร์ชัย (กฤติกา สายณะรัตร์ชัย, 2557) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการธุรกิจของที่ระลึกส าหรับนักท่องเที่ยวพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ท าการศึกษาเดินทาง
เยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางคือการเดินทางมาท่องเที่ยว
และนันทนาการ โดยจะเดินทางมาในช่วงวันหยุด พักผ่อนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  
โดยพวกเขาจะเดินทางมาซื้อของที่ระลึกกับเพ่ือนเพ่ือเป็นของฝากจากการท่องเที่ยว ซ่ึงมีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของของที่ระลึกจากอินเตอร์เน็ต โดยผลิตภัณฑ์ที่ เลือกซื้อคือผ้า 
เครื่องประดับ และ เครื่องเงินตามล าดับ 

ทั้งนี้นั้นจากการศึกษาพบว่าปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจของที่ระลึกส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาคือ ราคา ซึ่งเป็นค่าสูงที่สุด และรองลงมาคือบุคคล 
ช่องทาง และสถานที่จัดจ าหน่าย อย่างไรก็ตามในด้านของการส่งเสริมทางการตลาดนั้นพบว่าอยู่ใน
ระดับปานกลางเท่านั้น โดยในด้านของผลิตภัณฑ์นี้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า 
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและยังดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งมีให้เลือกหลากหลายและยังสามารถ
แสดงออกอัตลักษณ์ของไทยในขนาดที่เหมาะสมและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก 

ในส่วนของปัจจัยทางด้านราคานั้นพบว่าของที่ระลึกนี้มีราคาเหมาะสมและยังสามารถต่อรอง
ราคาได้ มีความคุ้มค่าต่อราคาที่ต้องจ่ายและยังมีการตั้งราคาที่ดึงดูดให้น่าท าการซื้อหาอีกด้วย  
ในส่วนของช่องทางและสถานที่จัดจ าหน่ายนั้น จากการศึกษาค้นพบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นว่า
สถานที่จัดจ าหน่ายสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการซื้อขาย มีหลากหลายสถานที่  
และสถานที่เหล่านั้นยังมีความสะอาดเรียบร้อยอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามในประเด็นของการส่งเสริมทางการตลาดพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น
ส่วนประเด็นของบุคลากรที่ท าการจัดจ าหน่ายมีค่าอยู่ในระดับสูงเนื่องจากบุคคลากรมีความรู้ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก มีความสามารถที่จะอธิบายให้ผู้บริโภคเข้าใจ มีบุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ 
อัธยาศัยยิ้มแย้มและยังมีความสามารถในการโน้มน้าวดึงดูดลูกค้าอีกด้วย 
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ทั้งนี้นั้นเมื่อน าความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจของที่ ระลึกมา
เปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้ายังพบว่าลผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน โดยมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

กิตติคุณ บุญเกต (กิตติคุณ บุญเกตุ, 2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล  
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ประกอบไปด้วย
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งลูกค้าผู้ซึ่งเป็นแฟนบอลและลูกค้าผู้ซึ่งไม่เป็นแฟนบอลจะมีพฤติกรรมบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของสโมสรบุรีรัมย์และบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอล หรือมีพฤติกรรมเข้าร่วมกิจกรรมที่
สโมสรได้จัดขึ้น โดยผู้ที่เป็นแฟนบอลจะมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ก็ต่อเมื่อ เมื่อมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่
ออกวางจัดหน่าย ส่วนผู้ที่ไม่เป็นแฟนบอลจะปรากฎพฤติกรรมการซื้อเพ่ือต้องการสนับสนุนสโมสร 

และในด้านของทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นจากผลการวิจัยพบว่าทั้งผู้ที่เป็นแฟนบอลและ 
ไม่เป็นแฟนบอลมีทัศนคติที่ดีมากต่อสโมสร ทั้งนี้นั้นโดยส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็น 
แฟนบอลมีความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงอัตลักษณ์นตัวตนของผู้บริโภค 
ออกมาได้ 

ในส่วนของปัจจัยทางการตลาดนั้นผลการวิจัยเป็นที่น่าสนใจยิ่ง จากผลการศึกษาพบว่าผู้ที่
เป็นแฟนบอลและผู้ที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลต่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านสโมสรฟุตบอล ทั้งนี้นั้น
ผู้บริโภคที่เป็นแฟนบอลจะให้ความส าคัญในเรื่องของการสนับสนุนสโมสร ทว่าในด้านของผู้ที่ไม่เป็น
แฟนบอลจะให้ความส าคัญในเรื่องของผลงานที่ เป็นเลิศของทางสโมสรและสิ่งที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญรองลงมาคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและใหม่น่าซื้อหา และตามมาด้วยปัจจัย
ทางด้านการจัดจ าหน่าย ผู้บริโภคที่เป็นแฟนบอลจะให้ความส าคัญต่อความน่าเชื่อถือของสถานที่จัด
จ าหน่าย ในขณะที่ผู้บริโภคท่ีไม่ใช่แฟนบอลจะให้ความส าคัญต่อบรรยากาศของร้าน 

โสภณ ศุภวิริยากร(โสภณ ศุภวิริยากร, 2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ค้นพบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่บริโภคจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่า
คนไทย โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าบาติกประกอบไปด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และ  
การดีไซน์ลวดลายต่าง ๆ ราคาที่มีหลากหลายให้เลือกและยังสามารถต่อรองขอลดราคาได้อีก และ
ทางด้านช่องทางจัดจ าหน่ายนั้นผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้จากเวปไซต์และมีการจัดวางผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ด้านการส่งเสริมการตลาดมีการให้ค าแนะน าอย่างดีแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้นั้นจาก
การวิจัยยังค้นพบอีกด้วยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะซื้อผ้าบาติกเพราะความสวดงาม  
ของลวดลายและซื้อไปเพ่ือใช้ในการแต่งกายในงานเลี้ยงสังสรรค์ต่าง  ๆ ตามล าดับ โดยมีผู้บริโภคให้
ข้อเสนอแนะว่าการตัดสินใจซื้อของพวกเขามักซื้อเพ่ือมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 
อีกด้วย 
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ปวีณวัช สุภานุสร (ปวีณวัช สุภานุสร, 2555) ได้ท าการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมประเภทบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวนานาชาติ  
โดยจากผลการศึกษาค้นพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้ท าการศึกษานั้นมีความเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมบูติคในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ 
อันประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านของราคา ด้านกระบวนการ
ของการให้บริการ ด้านพนักงาน และด้านของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ ทั้ งนี้นั้นจะยกเว้น  
ในด้านของช่องทางและสถานที่จัดจ าหน่ายเท่านั้นที่อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง 

โดยในด้านของผลิตภัณฑ์การบริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเห็นอยู่ในระดับที่ดีมาก 
ไม่ว่าจะเป็นท าเลที่ตั้ง ความสะอาดสะอ้าน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และบริการอ่ืน ๆ  
เช่น สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน ส่วนในด้านของราคานั้นนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ 
มีความคิดเห็นอยุ่ในระดับมาก กล่าวคือ สามารถช าระผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ราคาของเครื่องดื่ม  
และอาหารต่าง ๆ มีความเหมาะสมต่อราคา ทั้งนี้ยังรวมถึงราคาของบริการเสริม เช่น ซักรีด  
เป็นไปอย่างเหมาะสม ทว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของราคาห้องพักเท่านั้นที่มีความเมหาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

และในด้านของช่องทางและสถานที่ทางจัดจ าหน่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางในเรื่องของการสามารถ Walk in ได้โดยตรง ส่วนการจองห้องพักผ่านทางตัวแทน 
ได้หลากหลายแหล่ง ยกเว้นการส ารองที่พักผ่านทางอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมากที่ สุด และระบบ 
การจองผ่านโทรศัพท์และโทรสารท์พบว่ายังอยู่ในระดับน้อย ในส่วนของการส่งเสริมทางการตลาด  
นี้ประเด็นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากได้แก่ กรณีที่มีส่วนรถเมื่อท าการจองล่วงหน้า  
การปรับลดราคาในช่วงของเวลาที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว ส่วนลดส าหรับลูกค้าเก่า การส่งเสริม 
การจัดจ าหน่วยกับองค์การอ่ืน ๆ เช่น บัตรเครดิตต่าง ๆ การมีของที่ระลึกมอบให้เป็นของขวัญเมื่อท า
การเข้าพักรวมถึงการมีบัตรสมาชิกเพ่ือลดราคาหรือบัตรสะสมแต้ม  

โดยทั้งนี้นั้นมีเพียงการประชาสัมพันธ์ขององค์การให้เป็นที่รับรู้และจดจ า การโฆษณาผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ที่มีความน่าดึงดูดและน่าสนใจเกิดความต้องการอยากเข้าพักอยู่ในระดับมากที่สุด ในด้านของ
พนักงานนั้น โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ดีมาก ประกอบไปด้วยทักษะของพนักงาน มีความรู้ความ
วสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีความรวดเร็ว
และเป็นผลดี มีกิริยาและมารยาทที่ดีบริการลูกค่าอย่างเท่าเทียมกัน และมีจ านวนของพนักงาน
เพียงพอต่อการบริการ อย่างไรก็ตามในประเด็นของความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ส่วนด้านของกระบวนการให้บริการนี้ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกประเด็นที่ท า
การสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ในด้านของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็อยู่ในระดับมากทุกประเด็น 
ได้แก่ ความสวยงามดึงดูดใจ ดูสะอาดและสวยงาม เป็นต้น 
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 พรทิพย์ พูลศรีสวัสดิ์ (พรทิพย์  พูลศรีสวัสดิ์ , 2554) ค้นพบจากการศึกษาพฤติกรรม 
การบริโภคของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส่งผลต่อการประกอบการของร้านอาหารในถนนข้าวสาร  
ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาร้านอาหารกับเพ่ือน และกลุ่มของเพ่ือนชาวต่างชาตินี้มี อิทธิพล  
ต่อการตัดสินใจของตัวนักท่องเที่ยว โดยผลของการวิจัยยังค้นพบอีกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
นี้มีลักษณะของพฤติกรรมของการบริโภคที่มีความสัมพันธ์ต่อทัศนคติที่มีต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
ทั้งหลาบบริเวณข้าวสาร ทั้งนี้ในด้านของทัศนคติของนักท่องต่างชาตินั้นเที่ยวนั้น พวกเขามีทัศนคติ
เห็นด้วยต่อด้านของช่องทางจัดจ าหน่ายสูงที่สุด ตามมาด้วย บุคลากร การให้บริการ และการส่งเสริม
การตลาดตามล าดับ 

ชลามรินทร์ สมพงษ์  (ชลามรินทร์ สมพงษ์ , 2553) ได้ค้นพบว่าจากการศึกษาหัวหิน 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีมนตร์เสน่ห์ต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างมากและสามารถดึงดูด 
ให้นักท่องเที่ ยวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ ยวได้ตลอด โดยจุดประสงค์ของการท่องเที่ ยว 
จะเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนจากความเครียดต่าง ๆ อีกนี้จากการส ารวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
ที่ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวหัวหินนี้พบว่ามีรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่ งจากการส ารวจยังพบอีก  
ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาจากอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยจาก 
การวิจัยยังค้นพบอีกว่าปัญหาหลักอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวคือปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจรจรทั้งหลาย 
อันได้แก่ ความไม่เป็นระเบียบและการติดขัดของจราจร ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของการจราจร  
ไม่ชัดเจน การจอดรถที่ ไม่เป็นระเบียบ สถานที่จอดารถที่ไม่เพียงพอ และ รถสาธารณะที่บริการ 
ยังมีไม่เพียงพอและมีราคาสูง 

ทัศนา หงส์มา(ทัศนา หงส์มา, 2553) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทมี่ตี่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรีพบว่าปัจจัยทางด้านของส่วนประสมทางการตลาด ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ราคา และ
การจัดจ าหน่ายนั้นได้มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ทั้งนี้ปัจจัยทางด้านของ 
การส่งเสริมการตลาดกลับไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของผู้บริโภค 

ณัฐณิชา วงศ์ศิริ (ณั ฐณิ ชา วงศ์ศิริ , 2556)ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่าจากสถิติส านักงานอาเซียนในปี 2013 ในปี  
พ.ศ. 2554 นั้นมีนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในอาเซียนถึง 37.74  
ล้านคนโดยนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคเดินทางจ านวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิกอาเซียน  
จะเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี ทั้งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูด
ให้มาท่องเที่ยว มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง กอปรกับอัธยาศัยไมตรี วัฒนธรรมประเพณีมีความโดเด่น  
เป็นเอกลักษณ์ การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวในอาเซียนนี่จะส่งผลต่อการเพ่ิมรายได้สู่ประชาชนใน
ท้องถิ่นของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านทางสินค้าที่ระลึกและสินค้าพ้ืนเมืองต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะ
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จากการศึกษาของณัฐณิชา วงศ์ศิริด้านนโยบายคือการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
เป็นไปอย่างดุเดือด ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องแสวงหาแนวทางพ่ึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีการเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว 

ธรรชนก ค าแก้วและคณะ (ธรรชนก ค าแก้วและคณะ, 2556) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติ การรับรู้และการตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหาร และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ต่ออาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นชาวต่างชาติจ านวน 400 คน  
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชายเกินกว่าร้อยละ 50 เป็นชายและมีช่วงอายุที่ 14 – 50 ปี ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 
50 เดินทางมาจากประเทศในในทวีปเอเชีย และ แปซิฟิคเป็นอันดับหนึ่ง ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย 
ทวีปอเมริกา ทวีปปแอฟริกาตามล าดับ โดยผลการศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติ กรรมและ 
วิถีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัยที่ค่อนข้างดี โดยจะให้ความส าคัญต่อการล้างมือก่อนและ
หลังจากรับประทานอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังให้ความส าคัญต่อความ
ปลอดภัยของอาหารอีกด้วย 

ในส่วนของทัศนคติ การรับรู้และการตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยของอาหาร
นั้นพบว่าพวกเขาให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก โดยในส่วนนี้มีผล
การศึกษาที่น่าสนใจคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะให้ตะหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยของ
อาหารสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในส่วนของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการปฏิบัติด้านอาหารปลอดภัย
ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าระดับความพึงพอใจจะสูงที่สุด  
ในร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมมาก ร้านอาหารทั่ว ๆ ไปและหายบเร่แผงลอยต่าง ๆ ตามล าดับ  
โดยร้านอาหารทั่วไปและหาบเร่แผงลอยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เท่านั้น 

ในประเด็นของความพึงพอใจเฉลี่ยในภาพรวมผลจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จะพึงพอใจด้านรสชาติและลักษณะทางกายภาพ ด้านความสมเหตุผลของราคา  
และด้านของคุณภาพอาหารตามล าดับ ทั้งนี้นั้นในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะ 
มีโอกาสเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความกังวลต่อหารหารหาบเร่
แผงลอยและร้านอาหารทั่ว ๆ ไปอย่างไม่แตกต่างกัน และความกังวลในระดับต่ าสุดของร้านอาหาร
ประเภทโรงแรม โดยลักษณะความกังวลนี้เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทย 

ทั้งนี้นั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนการประเมินระดับของความปลอดภัยของอาหาร  
ที่จัดจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่คือความปลอดภัยของวัตถุดิบ การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
อาห ารของผู้ ป ระกอบการ องค์ ค วามรู้ ของผู้ ป ระกอบการ เกี่ ย วกับ ความปลอดภั ย ใน 
การประกอบอาหาร และการได้รับการรับรองโดยตรามาตรฐาน 
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ปิยวัช ปอน้อย (ปิยวัช ปอน้อย, 2555) ท าการศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย  
และจะมีอายุ 25 –30ปี และมีถิ่นพ านักดั้งเดิมอยู่ในอาเซียน ทั้งนี้จากการศึกษาค้นพบว่าปัจจัย
ทางด้านของผลิตภัณฑ์และบริการนักท่องเที่ยวเสนอแนะให้ท าการเพ่ิมสถานที่ท่องเที่ยว  
ทางด้านพิพิธภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับศิลปะให้มากขึ้นกว่านี้ และยังเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ในด้านของราคานั้นค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้องการ  
ที่ จะให้ห้องพักและอาหารมีหลากหลายระดับของราคาและระดับมาตรฐาน ในด้านของ 
การจัดจ าหน่ายนั้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้องการให้มีป้ายบอกราคาที่มีความชัดเจน 
ของทุกประเภทสินค้า เช่น บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ ยว และร้านอาหาร ในประเด็นของ  
ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น นักท่องเที่ยวที่ได้ท าการส ารวจได้เสนอแนะว่าให้มีการส่งเสริมการตลาด
ให้กับที่พักที่มีราคาถูก หรือ ประเภทโฮมสเตย์ให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้ ในด้านของบุคลากรนักท่องเที่ยว  
มีความคิดเห็นไปในทิศทางแง่ลบต่อบุคคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคคลากรที่ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ในด้านของกระบวนการนักท่องเที่ยวต่างชาติมี ความ 
ต้องการความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รวมทั้งได้เสนอแนะให้มีการควบคุมสิ่งผิดกฎหมาย  
อย่างจริงจัง ในด้านของสิ่งแวดล้อมพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเสนอแนะเรื่องการรักษาความสะอาด 

เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์และคณะ (เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์และคณะ, 2555) ได้รับทุนวิจัย
งบประมาณเงินรายได้ในการท าการศึกษาเรื่อง“การขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย” 
โดยได้ค้นพบว่าปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมไทยที่ได้ก าลังเผชิญอยู่นี้คือการขาดแคลน  
ของแรงงานที่มีศักยภาพทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงการขาดทักษะ  
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคคลากรอีกด้วย อีกทั้งยังเผชิญกับปัญหาด้านการท าการตลาด  
กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ผ่านทางโลกออนไลน์ โดยทางผู้วิจัยและคณะได้เสนอให้มีการจัดการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษและทักษะที่มีความเกี่ยวข้องกับงานบริการเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะให้แก่บุคคลากร  
และได้เสนอกลยุทธ์เชิงรุกระยะสั้นไว้ว่าให้มีการพัฒนาช่องทางการท าการตลาดผ่านทางโลกออนไลน์
เอาไว้ด้วย 

ภูมิ มูลศิลป์และคณะ (ภูมิ มูลศิลป์และคณะ , 2553) ได้รับทุนอุดหนุนจากส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือจัดท าโครงการส ารวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  
กลุ่มตลาดคุณภาพ: กรณีศึกษากลุ่มแต่งงาน ฮันนีมูน และฉลองครบรอบแต่งงานเพ่ือศึกษาทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทย โดยจะทราบสถาณการณ์ตลาดของธุรกิจ
ในปัจจุบัน ทั้งนี้นั้นกลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มักเป็นเพศชาย โดยมีจ านวนเกินกว่า
ร้อยละ 50 และเป็นชาวยุโรปเกินร้อยละ 50 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ ท าการศึกษานี้จะมี 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 1,000 –3,000 USD ทั้งนี้ร้อยละ 40.6 พ่ึงเคยเดินทางมาประเทศไทย 
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เป็นครั้งแรก และมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ประทับใจคือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และกลุ่มตัวอย่าง
มั่นใจว่าจะกลับมาท่องเที่ยวไทยอย่างแน่นอนถึง ร้อยละ 83.6 โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยมาจากสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต 

ในส่วนของทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยว 
ของไทยค้นพบว่าอยู่ในระดับของความส าคัญมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ด้านสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือให้ความส าคัญมาก อันประกอบไปด้วยด้านของสถานที่พ านัก  
ร้านอาหาร ด้านบริการ ราคา ความปลอดภัย ด้านสังคมและการเมือง ตามล าดับ ทั้ งนี้นั้น  
ด้านการคมนาคมกลับอยู่ในระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุด โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มนี้  
มีทัศนคติว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีให้เลือกหลากหลาย มีความสวยงามและมีกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ เช่น การนวดแผนไทย ในด้านของราคานั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีทัศนคติ  
ว่าราคามีความเหมาะสม ทั้งแพคเกจทัวร์ ราคาที่พักประเภทต่าง ๆ  รวมถึงร้านอาหารและร้านค้า  
ในด้านของความปลอดภัยนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มนี้โดยรวมจะให้ความส าคัญมาก โดยประเด็น
หัวข้อที่มีระดับความคิดเห็นที่ต่ าที่สุดคือการมีหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลนักท่องเที่ยว ในด้าน 
ของการคมนาคมนักท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญต่อความสะดวกสบายในการเดินทางและ 
การหายานพาหนะต่าง ๆ ที่ง่ายและมีระดับความคิดเห็นที่ต่ าสุดในด้านของป้ายบอกทางต่าง ๆ 
ในด้านของที่พักอาศัยนั้นให้ความส าคัญมากที่สุดคือด้านของการบริการ กล่าวคือพนักงานเป็นมิตร  
มีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มต่อลูกค้า อีกทั้ งยังสะอาด มีหลากรายระดับราคา พร้อมด้วยสิ่งอ า นวย 
ความสะดวก ในด้านของสังคมและการเมืองนั้นพบว่านักท่องเที่ยมีทัศนคติสูงที่สุดที่เกี่ยวกับความ  
ไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง 

และในประเด็นของด้านร้านอาหารและภัตตาคารพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความส าคัญ
ต่อประเด็นของการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นมิตรของพนักงานมากที่สุด ในด้านของการบริการต่าง ๆ 
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความส าคัญต่อความสะดวกสบายในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การค้า โดยอยู่ในระดับความส าคัญมาก ทั้งนี้ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดด้านการบริการคือ  
ความสะดวกในการใช้บริการสถานพยาบาล ในด้านอ่ืน ๆ นั้นจากผลการศึกษาปรากฏว่านักท่องเที่ยว
ให้ความส าคัญต่อด้านการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในอันดับแรก และความเอ้ืออาทร ความซื่อสัตย์  
ของผู้ให้บริการ ความเอาใจใส่ของพนักงานตามล าดับ ทั้งนี้ระดับความคิดเห็นที่น้อยที่สุดคือ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 

ธิติรัฐ ธรรมบรรจง (ธิติรัฐ ธรรมบรรจง, 2553) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
การท่องเที่ยววัฒนธรรม: ศึกษาเฉพาะกรณีตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีพบว่า  
ในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาดนี้จะประกอบไปด้วยกันทั้ งหมด 4 ด้าน นั่นคือ ราคา  
สถานที่จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ทั้ งนี้นั้นส าหรับด้านของการสื่อสารการตลานี้มี 
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การใช้เครื่องมือ 6 สื่อด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วย การส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์  
การขายโดยใช้พนักงาน การสื่อสาร ณ จุดขาย บรรจุภัณฑ์ และการโฆษณา โดยแต่ละเครื่องมือ 
ของสื่อที่ได้เลือกใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าการด าเนินงานของตลาดทั้งประเภทของร้านค้าหรือพ้ืนที่ 
การแสดงที่ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจะน าสื่อมาใช้ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของผู้ขาย  
หรือสื่อที่จะเลือกใช้ในช่วงระยะเวลาใด และในเรื่องของความสอดคล้องกันขององค์ประกอบ  
ทางการตลาดและวิธีการสื่อสารการตลาด ค้นพบว่า ปัจจัยที่ก าหนดความสอดคล้องเป็นปัจจัย  
ที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารทางการตลาดของชุมชนเจ็ดเสมียนนั่นเอง โดยจะประกอบไปด้วยปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบไปด้วย การบริหารจัดการ รูปแบบการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมและสังคม ชุมชนตลาดเจ็ดเสมียนมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินธุรกิจชุมชน  
มีการก าหนดมาตราการในการปฏิบัติงาน บริการและสินค้าต่าง ๆ สังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัย  
ที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทัศนคติความต้องการจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพล 
ต่อความปรารถนาของบุคคล ซึ่งชุมชนตลาดเจ็ดเสมียนต้องพยามน าจุดเด่นของชุมชนที่เป็นสินค้า  
และบริการมาสนองความต้องการให้ ได้  ในด้านของปัจจัยภายนอกนั้นจะประกอบไปด้วย 
นักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งการด าเนินธุรกิจชุมชนจะประสบความส าเร็จหรือไม่อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
จ านวนของลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อหาและใช้บริการแต่เพียงเท่านั้น โดยในด้านของเศรษฐกิจนี้
จะมีผลต่อการด าเนินงานและจ านวนของนักท่องเที่ยวและรายได้ของการด าเนินธุรกิจชุมชนด้วย ซึ่ง
ชุมชนนั้นจะประกอบเศรษฐกิจในลักษณะเศรฐกิจพอเพียง 

Damrongpipat (Damrongpipat, 2009) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในภูเก็ตพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้
เดินทางมาเที่ยวภูเก็ตเคยเดินทางมาท่องเที่ยวก่อนหน้านี้แล้ว โดยจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวคือ
เพ่ือการพักผ่อนวันหยุด การธุรกิจ เยี่ยมเยือนญาติและเพ่ือง และการประชุมข้ามชาติตามล าดับ โดย
จากการค้นหาว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในภูเก็ตนี้คือกระบวนการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างน้อยหนึ่งด้านจากลักษณะ
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจและจิตวิทยา โดยปัจจัยทั้ง 3 ชนิดนี้  ถือเป็นปัจจัยภายในของมนุษย์ อย่างไร 
ก็ตามมีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ของผู้คนซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซึ่งถูกกระตุ้นพฤติกรรม 

ในด้านของส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกนั้นพบว่ามี
ความแตกต่างกันไปตามหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ที่ได้ท าการจัดจ าหน่าย โดยด้านของอัญมณีและ
เครื่องประดับค้นพบว่าผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่ามีคุณค่าดีพอส าหรับเงินที่เขาจ่ายและ 
พวกเขาต้องการการรับรองคุณภาพ โดยปัจจัยอีกด้านของผลิตภัณฑ์ที่พบคือความสะดวกของร้านจัด
จ าหน่าย ธีมของคอลเลคชั่น การดูแลเอาใจใส่ของพนักงานการโฆษณาเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์บางอย่าง
พบได้แต่ในภูเก็ตเท่านั้น ในด้านของสิ่งทอและผลิตภัณฑ์แฟชั่นพบว่าความแตกต่าง การการันตี  
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และสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ที่ขายดีคือผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายทีมี
ความเกี่ยวข้องการการท่องเที่ยวทะเล ในด้านของของขวัญ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ออกแบบต่าง ๆ 
พบว่าความคิดสร้างสรรค์ ความโดเด่น ความคงทน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้านและการดูแล
เอาใจใส่มีอิทธิพลต่อผู้ซื้อทั้งสิ้น โดยปัจจัยแหล่านี้ เป็นประเด็นหลักของการซื้อสินค้ าที่ระลึก 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเป็นของที่ระลึกแก่ผู้อื่น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
จ าเพาะ ไม่สามารถหาซื้อได้ในบ้านเมืองของตนเอง ทั้งนี้นั้นคุณภาพและการมีคุณค่าสูงไม่ใช่สิ่งส าคัญ
ทว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจย่อมท าให้เกิดความประทับใจและเป็นการเพ่ิมค่าของผลิตภัณฑ์ 
ในด้านของโบราณวัตถุนั้นพว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือการบิการหลังการขายเนื่องด้วยลักษณะ
พิเศษของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากขผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น บางชิ้นจ าเป็นต้องใช้บริการ Shipping 
และการรับรองผลิตภัณฑ์หลังการขาย ในส่วนสุดท้ายคือผลิตภัณฑ์ด้านสปาและความงามพบว่า 
มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค อันประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบ คุณภาพ การเลือกสรรผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ความคงทนและการประกันสินค้าป้ายบอกราคา 
การตกแต่งร้านและ การดูแลของพนักงาน 

โดยจากการศึกษาค้นพบว่าจุดอ่อนของผู้จัดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในภูเก็ตคือผู้ค้าส่วนใหญ่ 
ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการทางการตลาด อันประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้าน
กลุ่มเป้าหมาย พวกเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่แน่ชัดในการจ าหน่ายสินค้าซึ่งจะเป็นผลให้เป็นการลด  
ความพึงพอใจของลูกค้า การตั้งราคาที่สูงเกินจริงซึ่งพบจากการศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมากต่อมิติด้านความพึงพอใจ โดยจากการศึกษาพบว่ามีผู้จัดจ าหน่ายหลายรายที่ไม่ติดป้าย
บอกราคาที่ชัดเจนซึ่งสร้างความร าคาญใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของความแตกต่างของร้านค้านั้น
จาการท าการศึกษาพบว่าหลายร้านจ าหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน มีรูปแบบของการจัดวาง 
ที่เหมือนกัน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบคล้าย ๆ กันอีกด้วย 

ปารมี สุขคร้าม (ปารมี สุขคร้าม, 2552) ท าการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การพัฒนาร้านขายของ
ที่ระลึกของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย โดยได้ท าการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ Museum Shop  
ของไทยและต่างประเทศพบว่า Museum Shop จ านวนใน 11 แห่งในเอเชีย ยุโรป และ อเมริกา  
มีการพัฒนาที่แตกต่างกันหลายด้าน โดยในบางประเทศนั้นอาจจะมีอายุไม่ยาวนานเช่นสิงคโปร์ ทว่า
รัฐได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยหลายพิพิธภัณฑ์ปิดตัวไปเนื่องจากเศรษฐกิจและ 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้เกิดปัญหาด้านการเงิน นอกจากนี้เดิมทีของที่ระลึกเป็นสินค้า
หัตถกรรม ทว่าเมื่อพิพิธภัณฑ์ได้มีการขยายสาขามากขึ้นจึงได้เปลี่ยนเป็นกระบวนการผลิต 
เป็นอุตสาหกรรรมส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยในกรณีของประเทศไทยนั้นมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
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1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้มีการออกแบบและผลิตสินค้าต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ออกจัดจ าหน่ายแต่ทว่าไม่ประสบความส าเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ จึงได้ท าการให้ภาคเอกชนเข้ามา
ประมูลสิทธิ์ในการผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยรูปแบบของสินค้านั้นจะประกอบไป  
ด้วยรูปปั้น เซรามิค เครื่องเขียนและของใช้ โดยหน่วยงานร้านค้าจะไม่มีการจ าลองพระพุทธรูป 
และสินค้าทุกชิ้นจะต้องมีเครื่องหมายที่ระบุไว้ว่าเป็นของจ าลอง โดยทางร้านจะมีกระบวนการผลิต
สินค้าตามเทศกาลของพิพิธภัณฑ์ โดยในระยะแรกนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
ทว่าในระยะเวลาต่อมาทางหน่วยงานได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ในด้านของการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์นั้นทางร้านค้าได้จัดท าเว็บไซต์และออกแบบระบบให้สามารถสั่งซื้อผ่านเวบไซต์  
ได้เป็นอย่างดี โดยยังมีการจัดส่งแคตตาล็อกสินค้า ลงนิตยสารต่าง ๆ เพื่อเป็นการโปรโมทอีกด้วย 

2) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TDCD) ทางหน่วยงานมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยชาวไทย
และต่างชาติออกวางจ าหน่าย โดยผลิตภัณฑ์จะมีการเน้นไปที่การออกแบบและความทันสมัย  
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางร้านไม่ได้มีสินค้าที่สอดคล้องไปกับการจัดนิทรรศกาลเลยทั้งนี้  
TDCD มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานไม่มีการท าการตลาด 
และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง อีกทั้งในWebsiteก็มีสินค้าอยู่น้อย โดยในบางครั้งอาจจะมีคอลัมน์ 
Shopping ในนิตยสารบ้าง ทว่าทางหน่วยงานก็ไม่มีการส่งเสริมการขายต่าง ๆ หรือการสมัครสมาชิก
ใดๆเพ่ือรับสิทธิประโยชน์พิเศษเลย ทั้งนี้ในด้านของพนักงานจัดจ าหน่ายสินค้าTCDC ถือว่าพนักงาน
ร้านได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานคนอื่น ๆ 

3) หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อเริ่มด าเนินการทางหอศิลป์ 
ได้เล็งเห็นว่าสมควรที่ะมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ จึงเริ่มท าสินค้า  
ต่าง ๆ จัดจ าหน่าย ต่อมาได้มีการพัฒนาต่าง ๆ จนสามารถมีสินค้าหลากหลายทั้งรูปแบบและจ านวน
จัดจ าหน่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางร้านค้ายังมีอุปกรณ์วาดเขียนไว้จ าหน่ายส าหรับผู้ที่เข้าชมแล้ว
ต้องการจะวาดภาภพอีกด้วย โดยกลุ่มลูกค้าของหน่วยงานมีความหลากหลายมาก ทว่าอย่าไรก็ตาม  
ในประเด็นของนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นพบว่า ชาวต่างชาติมักชอบนั่งร้านกาแฟของหอศิลป์เนื่องด้วย
มีโลหะปราสาทที่สวยงามทว่ามักไม่ซื้อสินค้าที่ท าการจัดจ าหน่าย เนื่องด้วยไม่ต้องการหอบหิ้วให้
ล าบากการเดินทาง  ทั้งในนด้านของการตลาดและการประชาสัมพันธ์พบว่าทางหอศิลป์จะมี  
การส่ งข่าวสารให้แก่สมาชิกและผู้สนใจสม่ าเสมอทาง email โดยเนื้ อข่าวจะรวมถึงสินค้า  
กิจกรรม หรือการลดราคาประจ าปีอีกด้วย 

4) มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในระยะแรกนั้นทางหน่วยงาน 
ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตสินค้าและบริหาร Museum Shop เอง ทว่าเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
จึงได้เปิดประมูลร้านค้าขึ้น โดยทางผู้ชนะประมูลได้พยามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จัด
จ าหน่ายให้สัมพันธ์ต่อนิทรรศกาลที่ได้ท าการจัดแสดงโดยพิพิธภัณฑ์ ทั้งนี้ทางร้านค้าจะมีการแทรก
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ข้อมูลต่าง ๆไปกับสินค้าอีกด้วย อย่าไงรก็ตามทางร้านจัดจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตเองส่วนหนึ่ ง 
และอีกส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ฝากจัดจ าหน่าย จ าหน่าย โดยมีลูกค้าหลายกลุ่มทว่านกท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ ท าการซื้อผลิตภัณฑ์มีจ านวนน้อย  โดยทางร้านก็ ไม่ ได้มีการท าการตลาด  
และประชาสัมพันธ์ใด ๆ เลยไม่มีการจัดท าเวบไซต์หรือสื่อต่าง ๆ ในการประชาสัม พันธ์ถึงลูกค้า 
ไม่มีระบบสมาชิกของร้านแต่มีรส่วนลดให้สมาชิกของพิพิธภัณฑ์ 

ญาณิศา ประสบพักตร์ (ญาณิศา ประสพพักตร์ , 2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล 
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเฮ้าแบรนด์ของกลุ่มผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่  
มีสถานภาพโสดในช่วงอายุ 23 – 30 ปี โดยสินค้าที่ถูกเลือกซื้อมากที่สุดในกลุ่มเฮ้าแบรนด์คือสินค้า
กลุ่มเทสโก้ โดยผู้บริโภคให้ความเห็นว่ากลุ่มสินค้าเฮ้าแบรนด์ทั้งหลายมีตัวเลือกด้านผลิตภัณฑ์ 
ที่ค่อนข้างจ ากัด โดยผู้บริโภคมีความเห็นว่าคุณภาพที่ได้รับกับราคาที่ต้องจ่ายมีความเหมาะสมกัน 
อย่างไรก็ตามพวกเขารู้สึกว่าราคาท่ีถูกท าให้ได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ โดยในส่วนของสถานที่จัดจ าหน่าย
นี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เชื่อถือในสถานที่จัดจ าหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามสินค้าเฮ้าแบรนด์ 
จะพบเจอได้ก็แต่ในร้านค้าของห้างสรรพสินค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เท่านั้น จึงท าให้เกิดความยาก  
ในการเข้าถึงสินค้า ทั้งนี้นั้นในด้านของการส่งเสริมการตลาด นโยบายการรับประกันความพึงพอใจท า
ให้ เกิดความมั่นใจในตัวสินค้าหากไม่พึงพอใจยินดีคืนเงิน ทว่าผู้บริโภคบางส่วนเห็นด้วยว่า  
การโฆษณาสื่อสารที่น้อยนี้เป็นสาเหตุให้สินค้าไม่น่าเชื่อถือ ส่วนในประเด็นของบุคคลอ้างอิงพบว่า
กลุ่มครอบครัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อมากท่ีสุดในบรรดากล่มผู้มีอิทธิพลทั้งหมด 
 
 
 



 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

ในการท าการศึกษาเรื่อง“การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและจีน” เป็นไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ โดยได้เลือกใช้ชุดแบบสอบถามเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ งนี้ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปอออกมาเป็นกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานการวิจัย 
3.4 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
3.5 ประชากรและตัวอย่าง 
3.6 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. 9 เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถาม 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สืบเนื่องมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด 
ที่ใช้ในการศึกษา ดังภาพที่ 3.1 
 

  
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

• ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด : ราคา 
สถานที่จ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ และ การส่งเสริม

การตลาด

•ส่ือ: โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ วารสาร แผ่นป้ายโฆษณษและแผ่นพับ 
และโฆษณาบนรถไฟ (รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้า
เอมอาร์ที รถไฟฟ้าแอร์พอร์ทลิงค์ และรถไฟ)

 พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของ
นักท่องเที่ยวชาว
ยุโรป 
 

 พฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ในการท าการศึกษาเรื่องนี้ ได้มีการก าหนดตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
โดยมีแหล่งที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมและจากงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง โดยในการท าวิจัยครั้ง
นี้มุ่งศึกษาที่พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้น  
โดยไม่มีการศึกษาพฤตกิรรมการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของภาคบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.2.1 ตัวแปรอิสระ 

 
3.2.1.1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 

 
สัญชาติ  มาตรวัดนามบัญญัติ 
เพศ  มาตรวัดนามบัญญัติ 
อายุ  มาตรวัดอัตราส่วน 
ระดับการศึกษา  มาตรวัดเรียงล าดับ 
อาชีพ  มาตรวัดนามบัญญัติ 
รายได้ต่อเดือน (โดยเฉลี่ย)  มาตรวัดอัตราส่วน 

 
3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 
ราคา มาตรวัดอันตรภาค 
สถานที่ มาตรวัดอันตรภาค 
ผลิตภัณฑ์ มาตรวัดอันตรภาค 
การส่งเสริมการขาย มาตรวัดอันตรภาค 
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3.2.1.3 ทัศนคติ 
ทัศนคติที่มีต่อสินค้า       
                           

มาตรวัดอันตรภาค 

3.2.1.4 สื่อ  
โทรทัศน์ มาตรวัดอันตรภาค 
วิทยุ มาตรวัดอันตรภาค 
อินเตอร์เน็ต มาตรวัดอันตรภาค 
วารสาร มาตรวัดอันตรภาค 
แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และแผ่นพับต่าง ๆ  มาตรวัดอันตรภาค 
โฆษณาบนรถไฟฟ้า (รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ท ลิงค์ รถไฟ) 

มาตรวัดอันตรภาค 

 
3.2.2 ตัวแปรตาม 

 
3.2.2.1  พฤติกรรมการซื้อ  

 
เคยซื้อหรือไม่เคยซื้อ มาตรวัดนามบัญญัติ 
ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทใด                             มาตรวัดนามบัญญัติ 
ซื้อเนื่องในโอกาสใด มาตรวัดนามบัญญัติ 
จ านวนเงินที่ซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง                              มาตรวัดอัตราส่วน 
ความถี่ในการซื้อ                                               มาตรวัดอัตราส่วน 
ซื้อผ่านช่องทางใดมากที่สุด                               มาตรวัดนามบัญญัติ 
โอกาสในอนาคตที่จะซื้อผลิตภัณฑ์                  มาตรวัดอันตรภาค 

 

 สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีจะมีลักษณะพ้ืนฐานส่วน
บุคคลแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า
แตกต่างกัน 
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สมมุติฐานข้อที่ 3 นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนมีทัศนคติทีด่ีต่อสินค้า 
สมมติฐานข้อที่  4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า 

ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนแตกต่างกัน 
 

  นิยามเชิงปฏิบัติการ  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่ซึ่งช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ  
ด้านการตลาดบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้คาดหวังเอาไว้ โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งออกมาเป็น 
4 ด้าน นั่นคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด  

สินค้า ในการศึกษาครั้งนี้ให้หมายถึงสินค้าไทยทุกประเภทที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทย 
โดยอาจมีหรือไม่มีสัญลักษณ์ Made In Thailand เช่น สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค หรือ สินค้า 
ที่เป็นของที่ระลึกต่าง ๆ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหรือนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เป็น 
ชาวยุโรปและชาวจีนอันหมายถึง ผู้มาเยือนที่ได้กระท าการพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 
24 ชั่วโมง ที่ถือสัญชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยจีนและสัญชาติอันเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและ
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในภูมิภาคยุโรปทั้งหลายแม้ประเทศของตนไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป  
เช่น สวิสเซอร์แลนด์ก็ตาม 

 

 ประชากรและตัวอย่าง 

3.5.1 ประชากร 
ในการท าการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรคือนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมา

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท าการศึกษาได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และ อยุธยาที่มีอายุ  
15 ปีขึ้นไป โดยจากการเดินทางส ารวจพบว่าจังหวัดดังกล่าวมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ของ
ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่งสถานที่เหล่านั้นล้วนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อีกท้ัง
เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงจึงสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มประชากรที่
เหมาะสมต่อการเก็บข้อมูลเป็นอย่างมากอีกด้วย  

3.5.2 การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรปภายในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และ อยุธยาที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวนประมาณ 800 คน 
เนื่องมาจากประชากรจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่นทา งสถิติได้  
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ทั้งนี้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 400 คน และนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ านวน 400 คน โดย
ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentally Sampling) จากประชากรที่พบอยู่
ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความส าคัญในจังหวัดนั้น ๆ หรือพ้ืนที่การค้าหรือสถานที่ส าคัญที่จะสามารถ
พบนักท่องเที่ยวได้ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีรถไฟอยุธยา สถานีรถไฟหัวล าโพงเป็นต้น โดย
เริ่มท าการเก็บข้อมูลเพ่ือท าการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560  
เป็นจ านวนเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน  
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

3.6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ทางผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเป็นรูปแบบของ

แบบสอบถามที่มางผู้วิจัยได้ออกแบบขึ้นมา โดยได้ท าการศึกษาและประยุกต์ใช้จากทฤษฎี แนวคิด
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยโครงสร้างของแบบสอบถามที่ได้ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนทั้งหมดซึ่งหลักจากได้ท าการร่างโครงร่างของ
แบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ทางผู้วิจัยได้น าชุดแบบสอบถามนี้เสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ เพ่ือท าการพิจารณา ตรวจสอบ เสนอแนะปรับปรุง
รายละเอียดต่าง ๆ ของแบบสอบถามเพ่ีอให้มีความเหมาะสมเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
โดยชุดแบบสอบถามมีความหนาทั้งหมด 7 แผ่นกระดาษ A4 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตอนที่ 1 :  ชุดค าถามท่ีเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 :  ชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ตอนที่ 3 : ชุดค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อสินค้า โดยจะเป็นแบบ
ประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 
ตอนที่ 4 : ชุดค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า 
 โดยจะเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 
 

 
3.6.2 หลักเกณฑ์การให้คะแนนของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) ชุดค าถามนี้จะปรากฏใน

ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ของแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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แบบสอบถามตอนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อสินค้าและทีศนคติที่มีต่อแบรนด์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 
 
แบบสอบถามตอนที่ 4 ปัจจัยทางการตลาดและสื่อที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้ามีรายละเอียดดังนี้ 

 
5 หมายถึง มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อมาก 
3 หมายถึง มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อปานกลาง 
2 หมายถึง มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อน้อย 
1 หมายถึง มีปัจจัยต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด 
 
 

แบบสอบถามตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะต่อสินค้าและการพัฒนาทางการท่องเที่ยว 
 

  การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ทางผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวชาวยุโรป บริเวณถนนราชด าเนิน  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานครซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า  
ของครอนบราค (Cronbach) โดยได้ท าการจ าแนกออกมาเป็นด้านของ ทัศนคติที่มีต่อสินค้า  
(Attitude about product) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน  (Factors Which Influencing about product 
purchasing) โดยค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับอยู่ที่ 0.93 สมการด้านล่างดังต่อไปนี้ 
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3.7.1 การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบราค (Cronbach) ; ค.ศ. 1951  
 
สมการ 
 

 
 
โดยเมื่อน ามาแทนค่าในสูตรแล้ว 

a       = 
 

  
    

     

      

          = 
35 

x 1- 
34.85   

35 - 1 373.77   

      

          = 
35 

x (1 -  0.09) 
34 

      

          = 1.03 (0.91)  
 

      

          = 0.93  
 

ทั้งนี้นั้นเมื่อได้ทดสอบน าวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบราค (Cronbach)  
จ าแนกออกมาเป็นด้านของทัศนคติที่มีต่อสินค้า ( Attitude About Productปัจจัยส่วนประสม
การตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน
(Factors Which Influencing about Product purchasing) มีผลการค านวณดังตารางด้านล้าง
ต่อไปนี้ 

 

โดยที ่  
a คือ ค่าความเชื่อมั่น 
k คือ จ านวนข้อ 
Si² คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบแต่ละข้อ 
St² คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของข้อสอบทั้งฉบับ 
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ด้าน สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบราค 
ทัศนคติที่มีต่อสินค้า 0.93 
ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า 
     ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ 
     ปัจจัยทางด้านราคา 
     ปัจจัยทางด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
     ปัจจัยทางด้านของโปรโมชั่น 
     ปัจจัยด้านสื่อ 

 
1.2 
1.45 
1.15 
1.21 
1.12 

 
กล่าวโดยรวมคือความเชื่อมั่นที่ได้จากสูตรสัมประสิทธิ์ดังกล่าวนั้นพบว่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบโดยทั่วไปมีภาพรวมตั้งแต่ 0.93 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และทีมงาน โดยมีการใช้ลงพ้ืนที่ณจุดส าคัญที่สามารถพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งจีนและยุโรป 
และหลังจากที่ได้แบบสอบถาม ครบตามจ านวน ได้น าแบบสอบถามไป ท าการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติต่อไป 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัย “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและ
จีน”ครั้งนี้ได้เลือกใช้สถิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
3.9.1 การทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

ทดสอบโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
 

3.9.2 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของหน่วยตัวอย่าง 
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 เกณฑ์ของคะแนนแบบสอบถาม 

3.10.1 เกณฑ์ของคะแนนสอบถามตอนที่ 3 
ในแบบสอบถามตอนที่ 3 นี้จะเป็นการเก็บข้อมูลทางด้านของทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ซึ่งทางผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบประเมินค่าของลิเคอร์ทจ านวน 5 ข้อ โดยมีลักษณะของค าตอบเป็น 
การเปรียบเทียบกันจ านวน 5 ค าตอบ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ไม่เห็นด้วย 
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยจะก าหนดเกณฑ์ของการแสดงระดับการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเอาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.10.1 เกณฑ์ของแบบสอบถามตอนที่ 4 
แบ บ สอบ ถามตอน ที่  4  เป็ น ก าร เก็ บ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ยที่ มี ต่ อ ก ารซื้ อ สิ น ค้ า  

โดยได้เลือกใช้แบบประเมินค่าของลิเคอร์ทจ านวน 30 ข้อและได้ออกแบบให้มีลักษณะค าตอบเป็น
รูปแบบของการเปรียบเทียบกันจ านวน 5 ค าตอบ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
โดยก าหนดเกณฑเ์พ่ือแสดงระดับปัจจัยต่อการซื้อโดยใช้คะแนนเฉลี่ย (Mean) เป็นตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 
  

คะแนนเฉลี่ย ระดับความของความคิดเห็น 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 
 

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
หมายถึง เห็นด้วย 
หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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คะแนนเฉลี่ย ระดับการตัดสินใจซื้อ 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีปัจจัยต่อการซื้อมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีปัจจัยต่อการซื้อมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีปัจจัยต่อการซื้อปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีปัจจัยต่อการซื้อน้อย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีปัจจัยต่อการซื้อน้อยที่สุด 

 



 
 

ผลการศึกษา 

ผลของการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและ
นักท่องเที่ยวจีนนั้น ทางผู้วิจัยได้เลือกน าเสนอผลของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้
น าเสนอไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 
4 .1  ผลการศึ กษ าลั กษณ ะ พ้ื น ฐานส่ วน บุ คคลของนั กท่ องเที่ ย วช าวยุ โรป และ 

นักท่องเที่ยวชาวจีน 
4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน

และการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
4.3 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับสินค้า 
4.4 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของ

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

ในการท าการศึกษาครั้งนี้นั้นได้ใช้การรวบรวมข้อมูลของนักท่อ งเที่ยวชาวยุโรปและ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท าการเดินทางมาพ านักในประเทศไทยเกิน 24 ชั่วโมงจ านวนประมาณ 800 คน 
เนื่องมาจากประชากรจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่นทางสถิติได้  
โดยแบ่งเป็นชาวจีนจ านวน 400 คน และแบ่งเป็นชาวยุโรปจ านวน 400 คน ดังนั้นจึงขอน าเสนอผล
ของการศึกษาเป็น 2 กลุ่มด้วยกันดังต่อไปนี้ 
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 ผลการศึกษาด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและ
นักท่องเที่ยวชาวจีน 

ในการท าการศึกษาครั้งนี้นั้นได้ใช้การรวบรวมข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรปที่ท าการ

เดินทางมาพ านักในประเทศไทยเกิน 24 ชั่วโมงจ านวนประมาณ 800 คน เนื่องมาจากประชากร

จ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่นทางสถิติได้ โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาว

จีนจ านวน 400 คน และแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ านวน 400 คน โดยมีผลการศึกษาด้าน

ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ผลการศึกษาด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
จากการศึกษาค้าพบว่านั กท่องเที่ ยวชาวยุ โรปที่ ร่วมท าแบบสอบถามทั้ ง 400 คน  

โดยแบ่งออกเป็นเพศชายร้อยละ 58.00 และแบ่งเพศหญิงร้อยละ 42.00 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่

เดินทางมาท่องเที่ยวมีช่วงอายุ 26 -35 ปีมากที่สุด โดยในส่วนของข้อมูลระดับการศึกษาของ

นักท่องเที่ยวชาวยุโรปนี้ ค้นพบจากการศึกษาว่าระดับการศึกษาที่มีค่าความถี่สูงสุดเป็นสองอันดับแรก

คือระดับปริญญาตรี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.00 และอาชีวะศึกษาซึ่งคิดเป็น 25.80 ซึ่งคิดเป็นอันดับสอ

ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม พบว่าจ านวนความถี่ของผู้ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีอยู่ถึงร้อยละ 

21.00 ซึ่งสูงเป็นอันดับสามจากตัวเลือกทั้งหมด ในส่วนของความถี่ของกลุ่มอาชีพของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปที่สูงที่สุด 2 อันดับแรกประกอบไปด้วย พนักงานภาคเอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 37.80  

และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 27.80 ในด้านของสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนี้ค้น

พบว่าตัวอย่างที่ใช้ในการท าการศึกษามีสถานโสดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวนตัวอย่างที่มีสถานภาพ

โสดร้อยละ 53.80 และตามมาด้วยสถานภาพสมรสที่ร้อยละ 43.00 ทั้งนี้เป็นสถานะอย่าร้างหรือ

แยกกันอยู่ที่ร้อยละ 3.30 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังตารางในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

 1.ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

.....................................................จ านวน (N) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 232 58 % 

หญิง 168 42 % 

รวม 400 100.00 % 

อายุ   

15-25 ปี 132 33.00 % 

26-35 ปี 164 41.00 % 

36-45 ปี 67 16.75 % 

46-55 ปี 25 6.25 % 

55 ปีขึ้นไป 12 3.00 % 

รวม 400 100.00 % 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา 25 6.30 % 

อาชีวะศึกษา 103 25.80 % 

ปริญญาตรี 188 47.00 % 

สูงกว่าปริญญาตรี 84 21.00% 

รวม 400 100.00 % 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 

 

 

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

.....................................................จ านวน (N) ร้อยละ 

อาชีพ  

พนักงานภาครัฐ 48 12.00 % 

พนักงานภาคเอกชน 151 37.80 % 

ธุรกิจส่วนตัว 55 13.80 % 

พนักงานชั่วคราว 35 8.80 % 

อ่ืน ๆ 111 27.80 % 

รวม 400 100.00% 

สถานภาพ   

โสด 

สมรส 

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

รวม 

215 

172 

13 

400 

53.80 % 

43.00 % 

3.30 % 

100.00 % 

 

4.1.2 เงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป (ดอลลาร์สหรัฐ) 
ในด้านของเงินเดือนโดยเฉลี่ยนี้ ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจะเป็นค่าเงินสกุลยูโรและปอนด์ 

รวมถึงฟรังส์ ซึ่งเป็นเงิน 3 สกุลหลักของทางยุโรป โดยทางผู้วิจัยท าการแปลงค่าเงินโดยน าเงินสกุล

ดังกล่าวมาแปลงค่าให้เป็นฐานดอลลาร์ ซึ่งเป็นค่าแลกเปลี่ยนเงินระหว่าง 7 พฤศจิกายน 2560 โดย

จากการท าการศึกษาค้นพบว่าเงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนี้มีค่าต่ าสุดอยู่ที่ 200.00 ดอลลาร์
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สหรัฐและมีค่าสูงสุดสูงถึง  95,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของเงินเดือนนี้ เมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย

แล้วมีตัวเลขเงินเดือนอยู่ที่ 2,644.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 

7,075.18 โดยมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตารางที่ 4.2 เงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป (ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนผู้ตอบ (N) ค่าต่ าสุด ( Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) 

322 200.00 95,000.00 2,644.38 7,075.18 

 

4.1.3 ผลการศึกษาด้านลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้ท าการศึกษาแบ่งออกเป็นเพศชายจ านวน 194 คน โดย

คิดเป็นร้อยละ 48.50 และแบ่งออกเป็นเพศหญิงจ านวน 206 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 51.5 ทั้งนี้อายุ

ของนักท่องเที่ยวชาวจีนนี้มีความแตกต่างกัน โดยมีช่วงอายุที่มีจ านวนเยอะสุดคือ 26 – 35 ปี ในส่วน

ของข้อมูลระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวชาวจีน จากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่มีค่าความถี่

สูงสุดเป็น 2อันดับแรกคือระดับปริญญาตรี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.50 และอาชีวะศึกษาซึ่งคิดเป็น 

18.50 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพบว่าจ านวนความถี่ของผู้ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีอยู่ถึง

ร้อยละ 15.30 ซึ่งสูงเป็นอันดับสามจากตัวเลือก ในส่วนของกลุ่มอาชีพของนักท่องเที่ยวชาวจี น 

 2 อันดับแรกประกอบไปด้วย พนักงานบริษัทเอกชนโดยคิดเป็นร้อยละ 42.50 และ ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัวซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.00 ในด้านของสถานภาพของนักท่องเที่ยวชาวยจีนนี้พบว่าตัวอย่างที่ใช้

ในการท าการศึกษามีสถานะโสดเป็นส่วนใหญ่ โดยมีจ านวนตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดร้อยละ 56.50 

และตามมาด้วยสถานภาพสมรสที่ร้อยละ 40.50 ทั้งนี้เป็นสถานะอย่าร้างหรือแยกกันอยู่ที่ร้อยละ 

2.50 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังตารางในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 4.3 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวจีน 

.....................................................จ านวน (N)  ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 194 48.50 % 

หญิง 206 51.50 % 

รวม 400 100.00% 

อายุ   

15-25 ปี 159 39.75 % 

26-35 ปี 186 47.25 % 

36-45 ปี 48 12.00 % 

46-55 ปี 5 1.25 % 

55 ปีขึ้นไป 2 0.50 % 

รวม 400 100 .00 % 

ระดับการศึกษา   

มัธยมศึกษา 11 2.80 % 

อาชีวะศึกษา 74 18.50 % 

ปริญญาตรี 254 63.50 % 

สูงกว่าปริญญาตรี 61 15.30 % 

รวม 

 

400 100.00 % 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลนักท่องเที่ยวชาวจีน 

.....................................................จ านวน (N) ร้อยละ 

อาชีพ 

พนักงานภาครัฐ 

 

47 

 

11.80 % 

พนักงานภาคเอกชน 170 42.50 % 

ธุรกิจส่วนตัว 72 18.00 % 

พนักงานชั่วคราว 27 6.80 % 

อ่ืน ๆ 64 16.00 % 

รวม 380 95.00 % 

สถานภาพ   

โสด 

สมรส 

หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

รวม 

226 

162 

10 

398 

56.50 % 

40.50 % 

2.50 % 

99.50 % 

 

4.1.4 เงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) 
ในด้านของเงินเดือนโดยเฉลี่ยนี้ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวจะเป็นค่าเงินสกุลหยวนของจีน โดยทาง

ผู้วิจัยท าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินโดยน าเงินสกุลหยวนของจีนมาหารด้วย 6.6 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยน

ระหว่าง 7 พฤศจิกายน 2560 โดยจากการท าการศึกษาค้นพบว่าเงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนี้มี

ค่าต่ าสุดอยู่ที่  20.00 ดอลลาร์สหรัฐ มีค่าสูงสุดสูงถึง 11,545.00 ดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนของ

เงินเดือนนี้เมื่อน ามาหาค่าเฉลี่ยแล้วมีตัวเลขเงินเดือนอยู่ที่ 492.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยมีส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 803.55 ดังตารางด้านล่างต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.4เงินเดือนของนักท่องเที่ยวชาวจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) 

จ านวนผู้ตอบ (N) ค่าต่ าสุด ( Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) 

346 20.00 11,545.00 492.96 803.55 

 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว
ชาวจีนและการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุโรปและ
จีน 

4.2.1 ผลการศึกษารูปแบบของสินค้าทีน่ักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อ 
จากการศึกษาค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป 367 คนเคยซื้อสินค้า ส าหรับสินค้าประเภท

อิเล็กทรอนิกส์พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ได้ท าการซื้อเพียงร้อยละ 20.71 เท่านั้น ในส่วน

ของวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์นี้มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่ได้ท าการซื้อสินค้าอยู่เพียงร้อยละ 22.89 ในด้าน

ของอาหารและเครื่องดื่มนี้มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้ท าการซื้ออยู่ถึงร้อยละ 80.40 ซึ่งในประเด็น

อาหารและเครื่องดื่มนี้นับว่ามีค่าของความถี่ท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอ่ืน ๆ ในส่วนของ

เสื้อผ้าและเครื่องประดับมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้ท าการซื้อร้อยละ 59.40 โดยจากการสุ่มสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป พบว่าเหตุผลที่ได้ท าการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับเนื่อง

สินค้า มีความแปลกตา สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์หาไม่ได้ที่ อ่ืนในขณะที่มีราคาค่อนข้าง

สมเหตุสมผล ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่ระลึกพบว่า นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้ท าการซื้อร้อยละ 58.58  

ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางและสปา จากผลการศึกษาค้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

ได้ท าการซื้อเครื่องส าอางและสปาร้อยละ 34.88 ส่วนของพฤติกรรมการซื้อสินค้าอ่ืน ๆ นั้นมีจ านวน

ความถี่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนทีได้ท าการซื้อสินค้าอ่ืน ๆ  เพียงร้อยละ 3.00 เท่านั้น โดยมี

รายละเอียดดังตารางในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 4.5 รูปแบบสินค้าของสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปซื้อ 

รูปแบบสินค้า 

 ความถี่ ร้อยละ   

 เคยซ้ือสินค้าหรือไม่   

เคยซื้อ 367 91.75 % 

ไม่เคยซื้อ 33 8.25 % 

รวม 400 100.00 % 

ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์   

เคยซื้อ 76 20.71 % 

ไม่เคยซื้อ 270 73.57 % 

ไม่ตอบ 21 5.72 % 

รวม 367 100.00 % 

วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์   

เคยซื้อ 84 22.89 % 

ไม่เคยซื้อ 250 68.12 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

. 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 

รูปแบบสินค้า 

 ความถี่ ร้อยละ 

อาหารและเครื่องดื่ม   

เคยซื้อ 295 80.38 % 

ไม่เคยซื้อ 39 10.63 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ   

เคยซื้อ 218 59.40 % 

ไม่เคยซื้อ 116 31.61 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก   

เคยซื้อ 215 58.58 %  

ไม่เคยซื้อ 119 32.43 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)   

รูปแบบสินค้า 

 ความถี่ ร้อยละ 

เครื่องส าอางและสปา   

เคยซื้อ 128 34.88 % 

ไม่เคยซื้อ 206 56.13 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

สินค้าอื่น ๆ   

เคยซื้อ 11 3.00 % 

ไม่เคยซื้อ 323 88.01 % 

ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

 

4.2.2 ผลการศึกษาของรูปแบบสินค้าของสินค้านักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อ 
จากการศึกษาพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเคยซื้อสินค้าทั้งหมด 389 คน โดยสินค้าประเภท

อิเล็กทรอนิกส์พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวที่ได้ท าการซื้อเพียงร้อยละ  3.00 วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์นี้

มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่ได้ท าการซื้อสินค้าอยู่เพียงร้อยละ 18.51 ในด้านของอาหารและเครื่องดื่มนี้มี

นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ท าการซื้อร้อยละ 60.67 ในส่วนของเสื้อผ้าและเครื่องประดับมีนักท่องเที่ยว

ชาวจีนท าการซื้อร้อยละ 35.22  โดยจากการสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่า

เหตุผลที่ได้ท าการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับเนื่องด้วยมีฝีมือการผลิตที่ประณีต ละเอียด สวยงาม

แปลกตา ในด้านของพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ระลึกของ พบว่าความถี่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ที่  

 ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางและสปาร้อยละ 35.48   ในส่วนของเครื่องส าอางและสปา
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ร้อยละ 24.94 ในส่วนของพฤติกรรมการซื้อสินค้าอ่ืน ๆ นั้นมีจ านวนความถี่ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่

ได้ท าการซื้อสินค้าอ่ืน ๆ อยู่ ร้อยละ 35.99 ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.6 รูปแบบสินค้าของสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อ 
รูปแบบสินค้า 

 ความถี่ ร้อยละ 

เคยซ้ือสินค้าหรือไม่   

เคยซื้อ 389 97.25 % 

ไม่เคยซื้อ 11 2.75 % 

รวม 400 100.00% 

ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์   

เคยซื้อ 78 20.05 % 

ไม่เคยซื้อ 300 77.12 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ 

เคยซื้อ 72 18.51 % 

ไม่เคยซื้อ 306 78.66 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 

 

389 100.00 % 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  

พฤติกรรมการซื้อ 

 ความถี่ ร้อยละ 

อาหารและเครื่องดื่ม 

เคยซื้อ 236 60.67 % 

ไม่เคยซื้อ 142 36.50 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ 

เคยซื้อ 137 35.22 % 

ไม่เคยซื้อ 241 61.95 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก 

เคยซื้อ 138 35.48 % 

ไม่เคยซื้อ 240 61.70 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 

พฤติกรรมการซื้อ 

 ความถี่ ร้อยละ 

เครื่องส าอางและสปา   

เคยซื้อ 97 24.94 % 

ไม่เคยซื้อ 281 72.24 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

สินค้าอื่น ๆ   

เคยซื้อ 140 35.99 % 

ไม่เคยซื้อ 238 61.18 % 

ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

 

4.2.3 รูปแบบของโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อ 
สืบ เนื่ องมาจากมนุษย์จะท าการซื้อสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ด้วยโอกาสที่ แตกต่างกัน  

โดยในโอกาสเทศกาล (เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ วันคริสต์มาสต์ หรือ สงกรานต์ ) มีนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปท าการซื้อคิดเป็นร้อยละ 38.15 โอกาสฉลองความส าเร็จ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อคิด
เป็นร้อยละ 20.44 โอกาสวันส าคัญ (เช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงาน)มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
ท าการซื้อคิดเป็นร้อยละ 29.97 โอกาสส าคัญมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อคิดเป็นร้อยละ 34.33 
โอกาสเพ่ือเป็นของที่ระลึกนักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อคิดเป็นร้อยละ 53.68 โอกาสผลิตภัณฑ์
เปิดตัวนักท่องเที่ยวท าการซื้อคิดเป็นร้อยละ 17.17 และโอกาสอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อ
คิดเป็นร้อยละ 12.26 
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ตารางที่ 4.7 รูปแบบของโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปท าการซื้อ 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

ซื้อเนื่องในโอกาสใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

โอกาสเทศกาล (เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ วันคริสต์มาสต์ หรือ สงกรานต์) 

จ านวนผู้ซื้อ 140 38.15 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 194 52.86 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

โอกาสฉลองความส าเร็จ 

จ านวนผู้ซื้อ 75 20.44 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 259 70.57 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

โอกาสวันส าคัญ (เช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงาน) 

จ านวนผู้ซื้อ 110 29.97 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 224 61.04 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

โอกาสส าคัญ 

จ านวนผู้ซื้อ 126 34.33 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 208 56.68 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

โอกาสเพื่อเป็นของท่ีระลึก 

จ านวนผู้ซื้อ 197 53.68 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 137 37.33 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

โอกาสผลิตภัณฑ์เปิดตัว 

จ านวนผู้ซื้อ 63 17.17 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 271 73.84 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

โอกาสอ่ืน ๆ 

จ านวนผู้ซื้อ 45 12.26 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 289 78.75 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

 

4.2.4 รูปแบบของโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อ 
โอกาสเทศกาล (เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ วันคริสต์มาสต์ หรือ สงกรานต์) มีนักท่องเที่ยวจีนการ

ซื้อสินค้าร้อยละ 14.14 โอกาสฉลองความส าเร็จ มีนักท่องเที่ ยวจีน ซ้ือสินค้าร้อยละ14.14  

โอกาสวันส าคัญ (เช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงาน) มีนักท่องเที่ยวจีนซ้ือสินค้าร้อยละ 14.65  

โอกาสส าคัญมีนักท่องเที่ยวจีนซ้ือสินค้าร้อยละ 14.65 โอกาสเพ่ือเป็นของที่ระลึกมีนักท่องเที่ยวจีนซ้ือ

สินค้าร้อยละ 16.45 โอกาสผลิตภัณฑ์เปิดตัวมีนักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าร้อยละ 8.23 โอกาสอ่ืน ๆ  

มีนักท่องเที่ยวจีนซื้อสินค้าร้อยละ 4.88 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.8 รูปแบบของโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อ 
 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

ซื้อเนื่องในโอกาสใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

โอกาสเทศกาล (เช่น ปีใหม่ วาเลนไทน์ วันคริสต์มาสต์ หรือ สงกรานต์) 

จ านวนผู้ซื้อ 55 14.14 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 323 83.03 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

โอกาสฉลองความส าเร็จ   

จ านวนผู้ซื้อ 55 14.14 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 323 83.03 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

 

โอกาสวันส าคัญ (เช่น วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงาน) 

จ านวนผู้ซื้อ 57 14.65 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 321 82.52 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

โอกาสส าคัญ   

จ านวนผู้ซื้อ 57 14.65 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 321 82.52 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

โอกาสเพื่อเป็นของท่ีระลึก   

จ านวนผู้ซื้อ 64 16.45 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 314 80.72 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

โอกาสผลิตภัณฑ์เปิดตัว   

จ านวนผู้ซื้อ 32 8.23 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 346 88.95 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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4.2.5 ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
จากการศึกษาพบว่าราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จ านวน 367 คนพบว่าราคา

เฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 2,023.44 บาท 

ตารางที่ 4.9 ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (N) ค่าสูงสุด(Max) ค่าต่ าสุด(Min) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนสถิติ(S.D) 

367 62,000 200 2,023.44 5,175.79 

 

4.2.6 ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จากการศึกษาพบว่าราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 389 คนพบว่าราคาเฉลี่ย

ต่อครั้งอยู่ที่ 446.27 บาท 

 

ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

โอกาส 

 ความถี่ ร้อยละ 

โอกาสอ่ืน ๆ   

จ านวนผู้ซื้อ 19 4.88 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 359 92.29 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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ตารางที ่4.10 ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(N) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนสถิติ( S.D) 

389 2000.00 30.00 446.27 357.91 

 

4.2.7 ความถี่ในการซื้อต่อ 1 สัปดาห์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จากการศึกษาพบว่าความถ่ีในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ที่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ 

ในขณะที่ความถ่ีในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ที่ 8 ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

ตารางที่ 4.11 ความถี่ในการซื้อต่อ 1 สัปดาห์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 

ความถี่ในการซื้อต่อ 1 สัปดาห์ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป นักท่องเที่ยวชาวจีน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม (N) 367 389 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 11 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 3.00 8.00 

 

4.2.8 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซื้อมีความหลากหลาย โดยอินเตอร์เน็ตคิดเป็นร้อย
ละ 12.26 ร้านสะดวกซื้อคิดเป็นร้อยละ 50.95  ห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 31.88 ร้านค้าของ
ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 31.34 ร้านค้าของช าคิดเป็นร้อยละ 28.61 และ ช่องทางการซื้ออ่ืน ๆ คิด
เป็นร้อยละ 5.72 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 
 

ช่องทางการซื้อ 

 ความถี่ ร้อยละ 

ช่องทางการซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

อินเตอร์เน็ต 

จ านวนผู้ซื้อ 45 12.26 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 289 78.75 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

ร้านสะดวกซื้อ 

จ านวนผู้ซื้อ 187 50.95 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 147 40.05 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

ห้างสรรพสินค้า 

จ านวนผู้ซื้อ 117 31.88 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 217 59.13 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 

ช่องทางการซื้อ 

 ความถี่ ร้อยละ 
 

ร้านค้าของผลิตภัณฑ์   

จ านวนผู้ซื้อ 115 31.34 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 219 59.67 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

ร้านค้าของช า 

จ านวนผู้ซื้อ 105 28.61 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 229 62.40 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

ช่องทางการซื้ออ่ืน ๆ 

จ านวนผู้ซื้อ 21 5.72 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 313 85.29 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 33 8.99 % 

รวม 367 100.00 % 

 

 

 



83 
 

4.2.9 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
จากผลการศึกษาช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวจีนค้นพบว่าช่องทางอินเตอร์เน็ตคิดเป็น

ร้อยละ 29.56 ร้านสะดวกซื้อคิดเป็นร้อยละ 48.33 ห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 30.85 ร้านค้าของ

ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 32.90 ร้านค้าของช าคิดเป็นร้อยละ 17.99 และช่องทางอ่ืน ๆ ร้อยละ 4.63  

โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 4.13 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 
ช่องทางการซื้อ 

 ความถี่ ร้อยละ 

ช่องทางการซื้อ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

อินเตอร์เน็ต 

จ านวนผู้ซื้อ 115 29.56 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 263 67.61 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

ร้านสะดวกซื้อ 

จ านวนผู้ซื้อ 188 48.33 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 190 48.84 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)   

 ช่องทางการซื้อ  

 ความถี่ ร้อยละ 

ห้างสรรพสินค้า   

จ านวนผู้ซื้อ 120 30.85 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 258 66.32 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 

ร้านค้าของผลิตภัณฑ์   

จ านวนผู้ซื้อ 128 32.90 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 250 64.27 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

ร้านค้าของช า 

จ านวนผู้ซื้อ 70 17.99 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 308 79.18 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)   

 ช่องทางการซื้อ  

 ความถี่ ร้อยละ 

ช่องทางการซื้ออ่ืน ๆ   

จ านวนผู้ซื้อ 18 4.63 % 

จ านวนผู้ไม่เคยซื้อ 360 92.54 % 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 11 2.83 % 

รวม 389 100.00 % 

 

4.2.10 โอกาสในการซื้อซ้ าในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน 
นักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกโอกาสที่จะท าการซื้อในอนาตจ านวน 10 คะแนนนั้น พบว่ามีมีค่าของ

ความถี่อยู่ที่ 7.67 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีมีค่าของความถี่อยู่ที่  7.00 เท่านั้น ซึ่งถือว่ามี

โอกาสของการซื้อซ้ าอยู่ที่ระดับ 7 จาก 10 แต้ม 

ตารางที่ 4.14 โอกาสในการซื้อซ้ าในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนกัท่องเที่ยวชาวจีน 
 

โอกาสในการซื้อซ้ าในอนาคต นักท่องเที่ยวชาวยุโรป  นักท่องเที่ยวชาวจีน 

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  (N) 395  381 

จ านวนผู้ไม่ตอบ 5  19 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 7.00  7.67 
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4.2.11 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรม 
ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้น าจุดเด่นของพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีน  

และยุโรปมาเปรียบเทียบกันเพ่ือเป็นการฉายภาพให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อสินค้า  

ของนักท่องเที่ยวทั้ ง 2 กลุ่มซึ่งมีจ านวนตัวอย่างที่ ใช้ในการท าการศึกษาประมาณ 800 คน 

เนื่องมาจากประชากรจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่นทางสถิติได้  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การเปรียบเทียบรูปแบบของสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและ
นักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อ 

จากการศึกษาค้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป 367 คนเคยซื้อสินค้า โดยสินค้า 3 ประเภท
แรกที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปได้ท าการซื้อนั้น ประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 80.38) 
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ (ร้อยละ59.40) และ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก (ร้อยละ 58.58) ตามล าดับ 
ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเคยซื้อสินค้าทั้งหมด 389 คน โดยสินค้า 
3 ประเภทแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 60.67) 
สินค้าอ่ืน ๆ (ร้อยละ 35.99) และ ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก (ร้อยละ 35.48) ตามล าดับ 

2) การเปรียบเทียบโอกาสในการซื้อ 
โอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะท าการซื้อสินค้า 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย เพ่ือเป็นของที่

ระลึก (ร้อยละ 53.68) โอกาสส าคัญร้อยละ(34.33) และวันส าคัญ (ร้อยละ29.97) ในขณะที่โอกาสที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนจะท าการซื้อสินค้า 3 ล าดับแรกประกอบไปด้วย เพ่ือเป็นของที่ระลึก (ร้อยละ 
16.45) โอกาสส าคัญ (ร้อยละ14.65) และโอกาสวันส าคัญ (ร้อยละ 14.65) (เช่น วันเกิด หรือ วัน
ครบรอบแตง่งาน) ที่มีค่าความถี่เท่ากัน (ตามล าดับ) 

3) การเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อครั้งที่ซ้ือ 
จากการศึกษาพบว่าราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป จ านวน 367 คนพบว่าราคา

เฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 2,023.44 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 389 คน
มีราคาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่ 446.27 บาท 

4) การเปรียบเทียบความถี่ในการซื้อต่อ 1 สัปดาห์ 
จากผลการศึกษาพบว่าความถีใ่นการซื้อสินค้าใน 1 สัปดาห์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ที่ 8.00 

ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่ชาวยุโรปมีมีความถ่ีในการซื้อสินค้าอยู่ที่ 3.00 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น 

5) การเปรียบเทียบช่องทางการซื้อ 
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นักท่องเที่ยวชาวยุโรปใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อ (ร้อยละ 50.95) เป็นอันดับแรกและช่องทาง
ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 31.88) และร้านค้าของผลิตภัณฑ์ตามล าดับ (ร้อยละ31.34)  ในส่วนของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนค้นพบว่า 3 อันดับแรกของช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการซื้อคือร้านสะดวก
ซื้อ (ร้อยละ 48.33 ) ร้านค้าของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ32.90) และห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 30.85) 

6) การเปรียบเทียบโอกาสในการซื้อซ้ าในอนาคต 
ในการศึกษาโอกาสในการซื้อซ้ าในอนาคตพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกโอกาสที่จะท าการซื้อ

ในอนาตจ านวน 10 คะแนนนั้น พบว่ามีมีค่าของความถี่อยู่ที่ 7.67 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมี

ค่าของความถ่ีอยู่ที่ 7.00 เท่านั้น ซึ่งถือว่ามีโอกาสของการซื้อซ้ าอยู่ที่ระดับ 7 จาก 10 แต้มเท่าก 

 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับ
สินคา้ 

จากการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรป

และนักท่องเที่ยวชาวจีนมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสินค้า อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวจีนมีทัศนคติที่ดี

มากกว่าในทุกด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.15 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนเกี่ยวกับสินค้า 

ตัวแปรอธิบาย สัญชาติ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (N) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

สินค้าสามารถบ่ง

บอกอัตลักษณ์ 

นักท่องเที่ยวชาวจีน 400    3.93 0.82 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 400 3.35 0.94 

สินค้ามีความน า

สมัย 

นักท่องเที่ยวชาวจีน 400 3.70 0.85 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 400 3.089 1.01 

สินค้ามีความ

สวยงาม 

นักท่องเที่ยวชาวจีน 400 3.99 0.84 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 400 3.65 0.88 

สินค้ามีคุณภาพ นักท่องเที่ยวชาวจีน 400 3.85 0.88 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 400 3.26 0.94 
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ตัวแปรอธิบาย สัญชาติ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (N) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

สินค้าทรงคุณค่า นักท่องเที่ยวชาวจีน 400 3.84 0.82 

นักท่องเที่ยวชาวยุโรป 400 3.48 0.93 

 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีน 

4.4.1 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า 
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและสื่อหลายปัจจัยมีผลต่อนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป โดยในด้านของผลิตภัณฑ์นั้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและ
ตัวแปรสินค้ามีคุณภาพ (มีสัญลักษณ์รับรอง)ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในด้านของราคานั้นพบว่าตัวแปรสินค้า
ราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ มีค่าสูงสุด ในขณะที่สินค้ามีคุณค่า (เม่ือเทียบกับราคา) มีค่าต่ าสุด ในด้าน
ของสถานที่พบว่าตัวแปรร้านค้ามีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่าง
เพียงพอมีค่าต่ าที่สุด ในด้านของการส่งเสริมการตลาดนั้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและมีของแถมหลังจากซื้อมีค่าต่ าสุด และสุดท้ายในด้านของสื่อนั้นพบว่าตัวแปรสื่อ
สังคมออนไลน์มีค่าสูงที่สุดในขณะที่ตัวแปรวารสารมีค่าต่ าสุด ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 4.16 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อ 

ปัจจัยทางการตลาด จ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) 

ผลิตภัณฑ์ 

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 400 3.7650 0.87946 

มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด 400 3.5050 0.95249 

สินค้าสะอาดและน าสมัย 400 3.3725 0.90321 

บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 400 3.4775 0.89526 

สินค้ามีคุณภาพ (มีสัญลักษณ์รับรอง) 400 3.3150 1.04571 

ราคา    

สินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ 400 3.7625 0.96094 

สินค้ามีคุณค่า (เมื่อเทียบกับราคา) 400 3.6250 0.99087 

เมื่อซื้อจ านวนเยอะสามารถต่อรองราคาได้ 400 3.6875 0.94184 

สถานที ่    

สถานที่สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 400 3.5250 0.93088 

ร้านค้ามีการแบ่งแยกประเภทสินค้าซึ่งท าให้
ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

400 3.5125 85538 

ร้านค้ามีความสวยงามและทันสมัย 400 3.3750 0.96525 

ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ 400 3.4225 0.94934 

ร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 400 3.1800 1.04178 

มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย 400 3.2825 1.05379 
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ตารางที่ 4.16 (ต่อ)    

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อ 

ปัจจัยทางการตลาด จ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) 

การส่งเสริมการตลาด    

มีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อ 400 3.3450 0.89889 

มีสินค้านตัวอย่างในร้าน 400 3.3250 0.94954 

มีสินค้าทดลองแจก 400 3.2075 0.99343 

มีการชิงโชคแบะมอบรางวัล 400 3.2575 0.91558 

มีของแถมหลังจากซ้ือ 400 3.0575 0.94149 

ส่ือ    

โทรทัศน์ 400 3.1000 1.21395 

วิทยุ 400 2.7650 1.18883 

อินเตอร์เน็ต 400 3.2875 1.07598 

สื่อสังคมออนไลน์ 400 3.3475 1.07454 

วารสาร 400 3.0925 1.09405 

แผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับ 400 3.3025 1.13764 

โฆษณาบนรถไฟ (รถไฟรถไฟฟ้าบีทีเอส, 

รถไฟฟ้าเอมอาร์ที, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ท ลิงค์) 

 
400 

 
3.2500 

 
1.11831 

4.4.2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า 
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

จากการศึกษาพบว่าในด้านของผลิตภัณฑ์นั้นตัวแปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดและสินค้าสะอาดและน าสมัยมีค่าต่ าที่สุด ในด้านของราคานั้นตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ มีค่าสูงสุดและตัวแปรเมื่อซื้อจ านวนเยอะสามารถต่อรองราคาได้มีราคาต่ าสุด ในด้านของ
สถานที่นั้นพบว่าตัวแปรสถานที่สะดวกต่อการเลือกซ้ือมีค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปรร้านค้ามีสถานที่จอด
รถอย่างเพียงพอมีค่าต่ าสุด ในด้านของการส่งสริมทางการตลาดพบว่าตัวแปรมีสินค้าโฆษณา 
ผ่านสื่อมีค่าสูงสุดและตัวแปรมีการชิงโชคและมอบรางวัลมีค่าต่ าสุด ในด้านของสื่อนั้นพบว่าตัวแปร
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อินเตอร์เน็ตมีค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปรแผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับมีค่าต่ าสุด โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.17 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า
ของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อ 

ปัจจัยทางการตลาด จ านวน
นักท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) 

ผลิตภัณฑ์ 

มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 400 3.9975 0.78997 

มีสินค้าให้เลือกหลายขนาด 400 3.8225 0.77621 

สินค้าสะอาดและน าสมัย 400 3.7050 0.84247 

บรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม 400 3.8950 0.81893 

สินค้ามีคุณภาพ (มีสัญลักษณ์รับรอง) 400 3.7500 0.86855 

ราคา    

สินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ 400 3.9225 0.77005 

สินค้ามีคุณค่า (เมื่อเทียบกับราคา) 400 3.9125 0.81024 

เมื่อซื้อจ านวนเยอะสามารถต่อรองราคาได้ 400 3.7150 0.81574 

สถานที ่

สถานที่สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 400 3.8525 0.80459 

ร้านค้ามีการแบ่งแยกประเภทสินค้าซึ่งท า
ให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ 

400 3.8375 0.77950 

ร้านค้ามีความสวยงามและทันสมัย 400 3.6450 0.83709 

ร้านค้ามีความน่าเชื่อถือ 400 3.6850 0.86756 

ร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอ 400 3.4600 0.86618 

มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย 
 
 
 

400 3.5400 0.96214 
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ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อ 

ปัจจัยทางการตลาด จ านวน
นักท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.) 

การส่งเสริมการตลาด    

มีสินค้านตัวอย่างในร้าน 400 3.6400 0.80437 

มีสินค้าทดลองแจก 400 3.6800 0.86282 

มีการชิงโชคแบะมอบรางวัล 400 3.6050 0.82503 

มีของแถมหลังจากซ้ือ 400 3.6850 0.86756 

ส่ือ 

โทรทัศน์ 400 3.3150 1.24686 

วิทยุ 400 2.8700 1.16253 

อินเตอร์เน็ต 400 3.8325 0.98074 

สื่อสังคมออนไลน์ 400 3.8000 0.92039 

วารสาร 400 3.3875 1.108410 

แผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับ 400 3.2150 1.05192 

โฆษณาบนรถไฟ (รถไฟรถไฟฟ้าบีทีเอส, 
รถไฟฟ้าเอมอาร์ที, รถไฟฟ้าแอร์พอร์ท ลิงค์) 

400 3.3500 1.14489 

4.4.3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า 
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 

 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและสื่อหลายปัจจัยมีผลต่อนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน  ในส่วนของราคานั้น
พบว่าตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ มีค่าสูงสุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ในขณะที่
นักท่องเที่ยวจีนเป็นตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ มีค่าสูงสุด และส าหรับชนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปนั้นในด้านของสถานที่พบว่าตัวแปรร้านค้ามีความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในขณะที่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนพบว่าตัวแปรสถานที่สะดวกต่อการเลือกซื้อมีค่าสูงสุด ในด้านของการส่งเสริมการตลาดนั้น
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พบว่าตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว
ชาวจีน  และประเด็นสุดท้ายในส่วนของสื่อนั้น พบว่าส าหรับนักท่องเที่ยวยุโรปนั้นพบว่าตัวแปรสื่อ
สังคมออนไลน์มีค่าสูงที่สุด ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นตัวแปรอินเตอร์เน็ตมีค่าสูงสุด 
 



 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปและจีน” ครั้งนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 2 )เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าไทยของชาว
ยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 3) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและจีนที่มีต่อสินค้า 
4)เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยในการท าการศึกษาในครั้งนี้นั้นได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและได้เดินทางมาประเทศไทยแล้วเป็นเวลา
ตั้งแต่  24 ชั่วโมงซึ่ งก าหนดกลุ่มประชากรคือนักท่องเที่ยวที่ ได้ เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่
ท าการศึกษาได้แก่ กรุงเทพมหานคร อยุธยา สมุทรปราการและชลบุรี โดยทางผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidentally Sampling) จากประชากรที่พบอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ความส าคัญในจังหวัดนั้น ๆ พ้ืนที่การค้าหรือสถานที่ส าคัญที่จะสามารถพบนักท่องเที่ยวได้ เช่น 
สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีรถไฟอยุธยา สถานีรถไฟหัวล าโพง เป็นต้น ในการท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้ได้ใช้ชุดแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเริ่มท าการเก็บข้อมูลเพื่อ
ท าการศึกษาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 นับเป็นจ านวนเวลทั้งสิ้น 
4 เดือนซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายการศึกษา 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
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5.1 สรุปผลการศึกษา` 

5.1.1 ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปร่วมตอบแบบสอบถาม 400 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นเพศชายจ านวน 232 

คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และแบ่งออกเป็นเพศหญิง 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 โดยนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26 -35 ปีและนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.00 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
ภาคเอกชน โดยคิดเป็นร้อยละ 37.80 ในด้านของสถานภาพพบว่ามีสถานภาพโสดร้อยละ 53.80 ใน
ด้านของเงินเดือนโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ที่  2,644.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 

ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนร่วมตอบแบบสอบถาม 400 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นเพศชาย 
194 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 48.50 และแบ่งออกเป็นเพศหญิงจ านวน 206 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
51.5  โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26 – 35 ปีมากที่สุดโดยมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 63.50 ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพบว่าประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 42.50 ในด้านของสถานภาพของ
นักท่องเที่ยวชาวยจีนนี้มีสถานะโสดร้อยละ 56.50 ในส่วนของเงินเดือนนั้นพบว่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่   
492.96 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 

 
5.1.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว

ชาวจีน 
5.1.2.1 รูปแบบสินค้าของสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อ 

จากการท าการศึกษาพบว่ารูปแบบสินค้าที่นักท่องเที่ยวชาวยโรปได้ท าการซื้อสูงสุด 3 อันดับ
แรกประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่มซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.38 เสื้อผ้าและเครื่องประดับซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 59.40 และผลิตภัณฑ์ที่ระลึกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.58 ใขณะที่รูปแบบสินค้าที่นักท่องเที่ยว
ชาวจีนได้ท าการซื้อสูงสุด 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่มซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60.67 
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ ระลึ กซึ่ งคิ ด เป็ น ร้ อยละ  35 .48  แล ะ เสื้ อ ผ้ าและ เค รื่ อ งป ระดั บ ซึ่ งคิ ด เป็ น 
ร้อยละ  35.22 

5.1.2.2 รูปแบบของโอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนซื้อ 
โอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปจะท าการซื้อสินค้า 3 อันดับแรกประกอบไปด้วย เพื่อเป็นของ

ที่ระลึกคิดเป็นร้อยละ 53.68 โอกาสส าคัญคิดเป็นร้อยละ (34.33) และวันส าคัญคิดเป็นร้อยละ29.97 
ตามล าดับ 
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ในขณะที่โอกาสที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะท าการซื้อสินค้าที่ 3 ล าดับแรกประกอบไปด้วย เพ่ือ
เป็นของที่ระลึกคิดเป็นร้อยละ 16.45 โอกาสส าคัญคิดเป็นร้อยละ 14.65 และโอกาสวันส าคัญ(เช่น 
วันเกิด หรือ วันครบรอบแต่งงาน) คิดเป็นร้อยละ 14.65 ที่มีค่าความถี่เท่ากัน 

5.1.2.3 ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปจ านวน 367 คนมีราคาเฉลี่ยต่อครั้งอยู่ที่  

2,023.44 บาท ในขณะที่ราคาเฉลี่ยต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 389 คนมีเฉลี่ยต่อครั้ง 
อยู่ที่ 446.27 บาท 

5.1.2.4 ความถี่ในการซื้อต่อ 1 สัปดาห์ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว
ชาวจีน 

ความถี่ในการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอยู่ที่ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในขณะที่ความถี่ใน
การซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ที่ 8 ครั้งต่อสัปดาห์ 

5.1.2.1 ช่องทางการซื้อของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีน 
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อคิดเป็นร้อยละ 50.95 เป็นอันดับแรกและ

ช่องทางห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 31.88 และร้านค้าของผลิตภัณฑ์ตามล าดับคิดเป็นร้อยละ
31.34 ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนค้นพบว่า 3 อันดับแรกของช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนท าการ
ซื้ อคือร้านสะดวกซื้ อคิด เป็ น ร้อยละ 48.33 ร้านค้ าของผลิตภัณ ฑ์ คิด เป็ นร้อยละ32.90 
และห้างสรรพสินค้าคิดเป็นร้อยละ 30.85 
 

5.1.3 ผลการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่มีต่อ
สินค้า 

จากการท าการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนจ านวน 
ประมาณ 800 คน เนื่องมาจากประชากรจ านวนดังกล่าวเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สามารถหาความเชื่อมั่น
ทางสถิติได้ ค้นพบจากการศึกษาว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนล้วนมีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับสินค้า อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวจีนมีทัศนคติที่ดีมากกว่าในทุกด้าน โดยส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วตัวแปรสินค้ามีความสวยงามมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีนนั้นคือตัวแปรสินค้ามีความสวยงามมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเช่นเดียวกัน 
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5.1.4 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรม
การซื้อสินค้า 

5.1.4.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
จากการศึกษาค้นพบว่าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในด้านของผลิตภัณฑ์นั้นพบว่าตัวแปรมี

สินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและตัวแปรสินค้ามีคุณภาพ (มีสัญลักษณ์รับรอง)มี ค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วตัวแปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
และสินค้าสะอาดและน าสมัยมีค่าต่ าที่สุด 

5.1.4.2 ปัจจัยด้านราคา 
ส าหรับปัจจัยด้านราคานั้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วพบว่าตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่า

ประเทศอ่ืน ๆ มีค่าสูงสุด ในขณะที่สินค้ามีคุณค่า (เมื่อเทียบกับราคา) มีค่าต่ าสุด ในขณะที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วตัวแปรสินค้าราคาถูกกว่าประเทศอ่ืน ๆ มีค่าสูงสุดและตัวแปรเมื่อซื้อจ านวน
เยอะสามารถต่อรองราคาได้มีค่าต่ าสุด 

5.1.4.3 ปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่าย 
ในส่วนของปัจจัยด้านสถานที่จัดจ าหน่ายส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วตัวแปรร้านค้ามี

ความน่าเชื่อถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอมีค่าต่ าที่สุด  ในขณะที่
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัวแปรสถานที่สะดวกต่อการเลือกซื้อมีค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปร
ร้านค้ามีสถานที่จอดรถอย่างเพียงพอมีค่าต่ าสุด 

5.1.4.4 ปัจจัยด้านการส่งสริมการตลาด  
ในด้านของปัจจัยด้านการส่งสริมการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค้นพบว่าตัวแปรมี

สินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและตัวแปรมีของแถมหลังจากซื้อมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าสูงสุดและตัวแปรมีการชิงโชคและมอบ
รางวัลมีค่าต่ าสุด 

5.1.4.5 ปัจจัยด้านสื่อ 
ในส่วนของปัจจัยด้านสื่อนั้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วค้นพบว่าตัวแปรสื่อสังคม

ออนไลน์มีค่าสูงที่สุดในขณะที่ตัวแปรวารสารมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่า
ตัวแปรอินเตอร์เน็ตมีค่าสูงสุดในขณะที่ตัวแปรแผ่นป้ายโฆษณาและแผ่นพับมีค่าต่ าสุด 
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 อภิปรายการศึกษา 

5.2.1 ศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและทัศนคติ  
จากข้อสรุปลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคลและทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยว

ชาวจีนชี้ให้ได้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปส่วนใหญ่เป็นเพศชายในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26 – 35 ปีจึงงท าให้มีสถานภาพ
โสดเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามในด้านของรายได้ของนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันเป็น
อย่างมาก จึงส่งผลให้มูลค่าการซื้อต่อครั้งมีความแตกต่างกันมากอีกด้วย  

ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ
สินค้าค้นพบว่าทั้งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนล้วนมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าด้วยกันทั้ ง
สองกลุ่ม อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวจีนมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปในทุกด้าน 

5.2.2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรมการซื้อสินค้า 
จากข้อสรุปปัจจัยส่วนประสมการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว

ชาวยุโรปและนักท่องเที่ยวชาวจีนชี้ให้เห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและสื่อที่มีต่อพฤติกกรม
การซื้อสินค้ามีความแตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั้นพบว่าตัว
แปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและตัวแปรสินค้ามีคุณภาพ (มีสัญลักษณ์ รับรอง)มี 
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วตัวแปรมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดและสินค้าสะอาดและน าสมัยมีค่าต่ าที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัว
แปรสถานที่สะดวกต่อการเลือกซื้อมีค่าสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกฤติกา สายณะรัตร์ชัย
{กฤติกา สายณะรัตร์ชัย , 2557} ที่ค้นพบจากการศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าสถานที่จัด
จ าหน่ายต่างๆนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเป็นการง่ายต่อการท าการซื้อขาย มีหลากหลาย
สถานที่ และสถานที่จัดจ าหน่ายเหล่านั้นยังมีความสะอาดเรียบร้อยอีกด้วย ในส่วนของปัจจัยด้านการ
ส่งสริมการตลาดส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปค้นพบว่าตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าสูงที่สุด  
ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นตัวแปรมีสินค้าโฆษณาผ่านสื่อมีค่าสูงสุด เช่นเดียวกัน โดย
สอดคล้องกับการศึกษาของปวีณวัชร สุภานุสร{ปวีณวัช สุภานุสร, 2555}ที่ค้นพบจากการศึกษษว่า
การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่มีความน่าดึงดูดและน่าสนใจท าให้เกิดความต้องการ และประเด็นสุดท้าย
ในด้านของปัจจัยด้านสื่อนั้นส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วค้นพบว่าตัวแปรสื่อสังคมออนไลน์มีค่า
สูงที่สุด ในขณะที่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นพบว่าตัวแปรอินเตอร์เน็ตมีค่าสูงสุดซึ่งได้สอดคล้อง
กับการศึกษาของกฤติกา สายณะรัตร์ชัย{กฤติกา สายณะรัตร์ชัย, 2557}ที่ค้นพบจากการศึกษาว่า
นักท่องเที่ยวเลือกใช้แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของสินค้าที่ระลึกจากอินเตอร์เน็ต และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษายของสิริรัตน์ นาคแป้น{สิริรัตน์ นาคแป้น, 2555}ที่ค้นพบจากการศึกษาว่า
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นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาจากการแนะน าโดยคนรู้จักเป้นอันดับแรกและ
ตามมาด้วยอินเตอร์เน็ตเป็นล าดับที่สอง  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของปวีณวัช สุภานุสร{ปวีณ
วัช สุภานุสร, 2555}ที่ค้นพบจากการศึกษาว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีพฤติกรรมการส ารองที่พัก
ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในระดับสูงสุด  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูมิ มูลศิลป์และคณะ{ภูมิ มูล
ศิลป์และคณะ, 2553}ที่ค้นพบจากการศึกษษว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มตลาดคุณภาพฯ 
ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวของปนระเทศไทยจากสื่อประเภทอินเตอร์เน็ต 

 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
5.3.1.1 ช่องทางการจ าหน่ายอินเตอร์เน็ต 

 จากผลการศึกษาช่องทางการจ าหน่ายอินเตอร์เน็ตเป็นหนึ่งในช่องทางที่นักท่องเที่ยวทั้งสอง
กลุ่มได้ท าการเลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีผู้ใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ตอยู่  
ร้อยละ 29.56 ซึ่งช่องทางนี้นับเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและต้นทุนต่ า อีกทั้งยังสามารถ
เข้าถึงผู้บิโภคได้โดยตรงและยังสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การน าเสนอต่างๆได้สะดวกและสะดวกต่อ
นักท่องเที่ยวในการท าการซื้อซ้ าแม้ว่าได้เดินทางไปภิภาคอ่ืน ๆ ต่อหรือเดินทางกลับภูมิภาคของ
ตนเองแล้วด้วย  ซึ่งช่องทางนี้นั้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบกิจการทั้งหลายทั้ ง
ผู้ประกอบการรายเล็กและผู้ประกอบการรายใหญ่ 

 
5.3.1.2 โซเชียลมีเดียโอกาสของการประชาสัมพันธ์  

 จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่าส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นตัวแปรสื่อสังคมออนไลน์มีค่าสูง และ
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วค้นพบว่าตัวแปรสื่อสังคมออนไลน์มีค่าสูงที่สุด ซึ่งนี้เป็นโอกาสที่ดีใน
การท าการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 

5.3.2.1 ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
อ่ืน ๆ  

โดยหากพิจารณาจ านวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวก็จะพบว่ ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจาก 
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเช่นกัน และมีบางภูมิภาคที่จากการสอบถามผู้ค้าหลายราย
ระหว่างท าการเก็บข้อมูลพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนั้น ๆ มีก าลังซื้อที่ค่อนข้างสูง  เช่น กลุ่มประเทศ
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อาหรับทั้งหลายเป็นต้น เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางการศึกษาและสามารถน าผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ได้มากยิ่งข้ึน 

5.3.2.2 ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ค้ารายใหญ่ 
   มีผู้ค้ารายใหญ่หลายรายที่มีกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทั้ งหลาย และผู้ค้าเหล่านั้นล้วนมีกลยุทธ์ที่ แตกต่า งกันและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก  
โดยผลการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 

5.3.2.3 ควรท าการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทย 
เนื่องด้วยจากการสอบถามนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มระหว่างท าการเก็บข้อมูลทั้งนักท่องเที่ยว

ชาวจีนและยุโรปต่างมีความเห็นที่ค่อนข้างจะสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าคนไทยยังขาดทักษะด้าน
การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก โดยความคิดเห็นเหล่านี้สอดคล้องกับ
การศึกษาของเพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์และคณะ{เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์และคณะ, 2555} ที่ค้นพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยก าลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้คือการขาดแคลน
แรงงานที่มีศักยภาพทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบังคับบัญชา รวมไปถึงการขาดทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากร  
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