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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการซ้ือของท่ีระลึกใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) และ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซ่ึงการศึกษา

ครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม จากนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

จํานวน 400 ราย นําข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติอนุมาน 

ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t-Test) จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา และสถิติ One-way ANOVA ซ่ึงจําแนกตามอายุ 

จากข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ป ี

สถานภาพแต่งงานแล้ว มีภูมิลําเนาอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 6,000 RMB หรือประมาณมากกว่า 30,210 บาท  มาเมืองไทยเป็นคร้ังแรก 

พร้อมกับเพื่อน โดยท่องเที่ยวด้วยตนเอง มีจุดประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือการพักผ่อน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการซ้ือของที่ระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ซ้ือ

ของท่ีระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่เน่ืองจาก ราคาไม่แพง โดยส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ซึ่งจะทําการเปรียบเทียบ

ราคาจากหลายแหล่งก่อนตัดสินใจซ้ือ ส่วนมากจะซ้ือจากร้านที่เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าท่ีระลึก แต่ละคร้ังจะซ้ือของที่ระลึก

มากกว่า 4 ชิ้น มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือของท่ีระลึกในการท่องเท่ียวต่อครั้งน้อยกว่า 2,000 บาท โดยมีจุดประสงค์เพื่อนําไป

ฝากผู้อื่น ซึ่งผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือของท่ีระลึกคือ ตนเอง สถานท่ีท่ีเคยไปซื้อของท่ีระลึกส่วนใหญ่คือ ในห้างสรรพสินค้า 

และส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของที่ระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่มากจาก Social Network 

ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อของที่ระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ส่วนประสม

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่ีระลึกของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน     

การจัดจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของผู้ตอบแบบสอบถามใน

ระดับปานกลาง 

เม่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา (จีนแผ่นดินใหญ่ และฮ่องกง มาเก๊า) พบว่า      

ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่ีระลึกของนักท่องเท่ียวชาวจีนไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือจําแนกตาม      

ช่วงอายุ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของท่ีระลึกแตกต่างกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05              

ในบางปัจจัยย่อย 

                                                            

 * นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
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ABSTRACT 

This independent study aims at studying souvenir purchasing behaviors of Chinese tourists in Mueang 

Chiang Mai District, Thailand through the theories of Consumer Behavior (6 W1H) and Marketing Mix (4 Ps). Data 

were collected by using questionnaires with 400 Chinese tourists who travel in Chiang Mai. Samples were selected 

by using convenience sampling method. Data were analyzed by using descriptive statistics consisting of frequency, 

percentage, means and inferential statistics consisting of t-Test for gender and domicile; and F-Test or One-way 

ANOVA for ages. 

Data from questionnaire respondents’ personal information revealed that the majority are female, aged 21-

3 0  years old, married, domicile at China Mainland, graduated bachelor’s degree, working in private organization, 

having an average income per month of more than 6,000 RMB or 30,210 Thai baht, visiting Thailand for the first 

time with friends, and travelling by themselves for recreation. 

Moreover, it was found that the majority purchased souvenirs in Chiang Mai because of the inexpensive 

prices. Most of them purchased textile products and compared prices from different places before making decisions. 

Most of them purchased souvenirs from the souvenir center, purchased more than 4 pieces, spent less than 2,000 

baht per purchase per trip, with the purpose of giving the souvenirs as gifts to others. Furthermore, most of them 

influenced themselves on purchasing, purchased souvenirs at department stores, and received information about the 

souvenirs from social networks. 

Results from studying marketing mix factors affecting souvenir purchasing in Mueang Chiang Mai district 

revealed that product affected decisions for purchasing souvenirs at high levels while place, price, and promotion 

affected their decisions at medium levels. 

Results from data analyzed by dividing gender and domicile (China Mainland and Hong Kong-Macao) found 

that marketing mix factors had no different effects toward purchasing decisions of Chinese tourists.  However, 

marketing mix factors effected souvenir purchasing decisions differently at the statistical significance of 0.05 in some 

sub-factors when dividing by ages. 

บทนํา 

การท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีนมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนสูง โดยในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามา

ประเทศไทยกว่า 4.6 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.66 ของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท้ังหมด (ศูนย์วิจัยด้านตลาด         

การท่องเที่ยว, 2558: ออนไลน์) ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่ชาวจีนมีรายได้สูงข้ึนจาก ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ท่ีขยายตัวสูงขึ้น และอิทธิพลจากภาพยนตร์เร่ือง “Lost in Thailand” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ท่ีทํารายได้มากท่ีสุดของ
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ประเทศจีนในขณะน้ัน โดยมีการถ่ายทําในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่เป็นหลัก ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด

กระแสการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ (ก้องภพ ภู่สุวรรณ, 2557) 

จังหวัดเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจํานวนมาก ซึ่งเห็นได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาทาง 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ในปี 2557 มีจํานวนกว่า 317,143 คน เพิ่มจากปี 2556 มากถึงร้อยละ 125.53 (ศูนย์วิจัย

ด้านตลาดการท่องเท่ียว, 2558: ออนไลน์) ในแต่ละคร้ังที่นักท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะมีค่าใช้จ่าย

เฉล่ียประมาณ 5,000 – 10,000 หยวนต่อคร้ังต่อคน (กรวรรณ สังขกร และคณะ, 2556) โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ือ

ของมากท่ีสุดคือร้อยละ 57.8 (Peltier, 2558: ออนไลน์) โดยเฉลี่ยแล้วสินค้าประเภทของท่ีระลึกจะเป็นสินค้าที่

นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมซื้อคิดเป็นร้อยละ 45 ของสินค้าท่ีซื้อขณะมาเท่ียวในประเทศไทย (ศูนย์วิจัยด้านตลาด            

การท่องเที่ยว, 2558: ออนไลน์) 

จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักท่องเท่ียวชาวจีนนิยมซ้ือของท่ีระลึกเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างมาก จึงเป็นโอกาส

สําหรับผู้ประกอบการด้านของท่ีระลึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเท่ียวชาวจีนซึ่ง

เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้ออย่างมหาศาลนี้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการซ้ือ

ของท่ีระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลึก นําไปพัฒนาสินค้าให้

ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียวชาวจีน และนําไปวางแผนการตลาดรวมทั้งพัฒนากลยุทธ์

การตลาดสําหรับสินค้าที่ระลึกต่อไปในอนาคต 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

Kotler (2003) (อ้างในศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์: 2555) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภคตามหลักการตลาดเชิงเหตุผล

ท่ีได้กล่าวไว้ท่ีว่า การตลาดเริ่มขึ้นจากการที่ลูกค้ามีความจําเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความต้องการซ้ือ 

(Demand) โดยจะใช้โมเดล 6W1H ซ่ึงเป็นคําถาม – คําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมหลักของผู้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้า

และบริการท่ีนักการตลาดจะต้องตอบคําถาม และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยนักการตลาดให้สามารถทําความเข้าใจกับ

พฤติกรรมลูกค้าได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ใครคือตลาดเป้าหมาย (Who is in target market?)  ลูกค้าต้องการอะไร (What does the 

market buy?) วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Why does the market buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates 

in the buying?) ลูกค้าจะซ้ือเม่ือใด  (When does the market buy?) ลูกค้าซ้ือ ท่ีไหน (Where does the market buy?) 

กระบวนการซ้ือเป็นอย่างไร (How does the market buy?) 

ส่วนประสมทางการตลาด 

 Kotler (อ้างในศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ว่าเป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซ่ึงถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สําคัญในการสร้างความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ 

และบริการของผู้บริโภค โดยส่วนประสมทางการตลาดสามารถแบ่งได้ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่

สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ราคา (Price) หมายถึง 
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จํานวนเงินหรือสิ่งอื่น ท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ราคาเป็นต้นทุน (Cost) การจัดจําหน่าย (Place หรือ 

Distribution) โครงสร้างของช่องทางการจัดจําหน่ายประกอบด้วย สถาบัน และกิจกรรมใช้เพื่อเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และ

บริการจากองค์การไปยังตลาด การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจ     

ต่อตราสินค้า หรือบริการ หรือความคิด หรือบุคคล โดยเพื่อจูงใจให้เกิดความต้องการ เพ่ือเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑ์ 

วิธีการศึกษา 

ในการศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการซ้ือของท่ีระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีขั้นตอนที่สําคัญ

ดังน้ี รวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล จัดทําและนําเสนอรายงาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดขนาดตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียวท่ีถือสัญชาติจีน (Country Code : CHN) อายุต้ังแต่ 15 

ปีขึ้นไป เน่ืองจากมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ีระลึก และการตอบแบบสอบถามเพียงพอ โดยเดินทางมาเพื่อ

ท่องเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และเคยซ้ือของท่ีระลึกในจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 400 ราย ใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยกระจายการเก็บแบบสอบถามไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญต่าง ๆ 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึก ข้อเสนอแนะ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ     

การซ้ือของที่ระลึก 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการการซ้ือของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีน       

ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ตารางที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไป และข้อมูลพฤติกรรมการการซ้ือของที่ระลึกของนักท่องเท่ียวชาวจีนในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

พฤติกรรมผู้บรโิภค ผลการศึกษา (ร้อยละ) 

ใครคือตลาดเป้าหมาย 

(Who is in target 

market?) 

เพศ หญิง (63.75)

อายุ 21-30 ปี (35.25)

ภูมิลําเนา จีนแผ่นดินใหญ่ (84.25)

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (54.50)

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน (31.00)
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ใครคือตลาดเป้าหมาย 

(Who is in target 

market?) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 6,000 RMB 

(30,210 บาท) 

(40.50)

สถานภาพ แต่งงานแล้ว (58.25)

จํานวนครั้งที่เคยมาเยือนประเทศไทย คร้ังแรก (59.50)

การวางแผนท่องเที่ยวประเทศไทย ท่องเที่ยวด้วยตนเอง (56.75)

ผู้ร่วมเดินทาง เพื่อน (37.50)

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเชียงใหม่ พักผ่อน (90.75)

ผลิตภัณฑ์ที่เคยซ้ือ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (39.25)

จํานวนครั้งที่เคยมาเยือนประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับ 

อัญมณ ี

(20.50)

การวางแผนท่องเที่ยวประเทศไทย สินค้าที่ระลึกอ่ืนๆ (14.60)

จํานวนของที่ระลึกที่เคยซ้ือต่อครัง้ 4 ช้ินข้ึนไป (51.25)

ลูกค้าต้องการอะไร (What 

does the market buy?) 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือของที่ระลึกในการ

ท่องเที่ยวต่อครัง้ 

น้อยกว่า 2,000 บาท (38.00)

วัตถุประสงค์ในการซ้ือ 

(Why does the market 

buy?) 

เหตุผลที่ซ้ือ ราคาไม่แพง (44.50)

สินค้ามีความคิดสร้างสรรค์ (40.75)

สินค้าไม่มีขายในประเทศจีน (39.00)

วัตถุประสงค์หลักในการซ้ือของที่ระลึก เพื่อนําไปฝากผูอื้่น (60.50)

ใครมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซื้อ (Who 

participates in the 

buying?) 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของ

ท่ีระลึก 

ตนเอง (44.25)

ลูกค้าซ้ือที่ไหน (Where 

does the market buy?) 

ประเภทรา้นค้าท่ีเคยซ้ือของที่ระลึก

 

ร้านที่เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้า

ที่ระลึก 

(72.25)

สถานท่ีที่เคยซ้ือของท่ีระลึก ในห้างสรรพสินค้า (57.00)

ถนนคนเดินท่าแพ (50.25)

ร้านค้าบริเวณในคูเมือง (33.50)

 

กระบวนการซ้ือเป็น กระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เปรียบเทียบราคาจากหลาย  
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อย่างไร (How does the 

market buy?) 

แหล่งก่อนตัดสินใจซ้ือ (46.00)

กระบวนการซ้ือเป็น

อย่างไร (How does the 

market buy?) 

กระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกซ้ือ เปรียบเทียบ

ประเภท หรือ

รูปแบบสินค้าจาก

หลายแหล่งก่อน

ตัดสินใจซ้ือ 

 

(31.25) 

ตั ด สิ น ใจ ซ้ื อ ทั น ที

เม่ือพบสินค้าท่ี ชื่น

ชอบ 

 

(28.75) 

แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเกี่ยวกับของที่

ระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

คนรูจ้ักแนะนํา (53.50) 

Social Network (42.25) 

โฆษณาออนไลน์ (16.75) 

 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลึก 

จากการศึกษา ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกของผู้ตอบแบบสอบถาม

ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 รองลงมา คือ ด้านการจัดจําหน่าย ค่าเฉล่ียรวม 3.66 ด้านราคา ค่าเฉลี่ยรวม 3.64  

และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลึกของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 

3.37 

ส่วนที่ 3 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลกึของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ และภูมิลําเนา) 

จากการศึกษาเม่ือจําแนกตามเพศ พบว่าปัจจัยย่อยเรื่อง คุณภาพของสินค้า อรรถประโยชน์ของสินค้า  

ความคงทนของสินค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และการให้ส่วนลดปริมาณ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลึกของ

ผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน โดยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เม่ือจําแนกตามอายุพบว่า

ปัจจัยย่อยเร่ือง ความคงทนของสินค้า กะทัดรัดพกพาสะดวก การรับประกันสินค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีป้าย

แสดงราคาชัดเจน ความสามารถชําระด้วยบัตรเครดิต สถานท่ีจัดจําหน่ายสะดวกในการเดินทาง พนักงานให้คําแนะนํา

สินค้า พนักงานขายพูดภาษาจีนได้ และการให้ส่วนลดปริมาณ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลึกของผู้ตอบแบบสอบถาม

แตกต่างกัน โดยมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของที่ระลึกของผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุ 21-30 ปีมากที่สุด และเม่ือจําแนกตาม

ภูมิลําเนา พบว่าปัจจัยย่อยเร่ือง การรับประกันสินค้า และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึก

ของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน โดยมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้ท่ีอยู่จีนแผ่นดินใหญ่มากกว่าผู้ท่ีอยู่ฮ่องกง มาเก๊า 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ และปัญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการซ้ือของที่ระลึก 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในด้านต่างๆได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ควรม ี 

การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สูงขึ้น ด้านราคา คือ ประสบปัญหาราคาสินค้าแต่ละร้านมีราคาแตกต่างกันมาก ทําให้เกิด

ความสับสน และด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คือ ควรเปิดทําการให้เร็วข้ึน และปิดทําการช้าลง 

อภิปรายผล 

การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการซ้ือของท่ีระลึกในอําเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อทราบถึงลักษณะ

ความต้องการ และพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค คําถามท่ีใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อค้นหาคําตอบ  

6 ข้อ มาอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือของท่ีระลึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนเปรยีบเทียบกับงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พฤติกรรม

การซื้อของ

ที่ระลึก 

การศึกษาครั้งนี้ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง

พาวุธ บุญ

เปล่ียน 

2549 

วรัชญา 

จันทรประภา 

2552 

กฤษฎากร 

เศรษฐเสถียร 

2554 

อัจฉรา 

สมบัตินันทนา 

2555 

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

เพศหญิง  

อายุ 21-30 ปี 

รายได้ต่อเดือน

มากกว่า 6,000 

RMB 

เพศหญิง อายุ 

20-40 ปี 

รายได้ต่อเดือน

มากกว่า 20,200 

RMB 

เพศหญิง อายุ 

26-30 ปี 

 

เพศหญิง 

อายุ 21-30 ปี 

รายได้ต่อเดือนตํ่า

กว่า 1,000 RMB 

เพศชาย 

อายุ30-39ปี 

ประเภทของ

ที่ซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ 

และเคร่ือง 

ประดับอัญมณ ี

ผ้าพื้นเมือง และ

เครื่องประดับ 

ดอกไม้ประดิษฐ์

กระดาษสา และ

ดอกไม้อบแห้ง 

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม สิ่งทอ 

เครื่องประดับ 

จิวเวลร่ี และ

เครื่องสําอางค์ 

เหตุผลที่ซ้ือ ราคาไม่แพง มี

ความคิดสร้างสรรค์ 

ไม่มีขายในประเทศ

จีน 

- ชื่นชอบฝีมือการ

ประดิษฐ์ดอกไม้

ประดิษฐ์ของคน

เชียงใหม่ 

ความคุ้มค่าของ

เงินที่จ่าย 

- 

ผู้มีส่วนร่วม

ในการ

ตนเอง เพื่อน ตนเอง - - 
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ตัดสินใจซื้อ 

สถานที่ซ้ือ ถนนคนเดินท่าแพ 

และใน

ห้างสรรพสินค้า 

- ถนนคนเดินท่าแพ ไนท์บาซาร์ - 

วิธีการ

ตัดสินใจซื้อ 

เปรียบเทียบราคา

จากหลายแหล่งก่อน

ตัดสินใจซ้ือ 

เปรียบเทียบราคา

ก่อนตัดสินใจซ้ือ 

- - - 

หมายเหตุ: พาวุธ บุญเปลี่ยน, (2549); วรัชญา จันทรประภา, (2552); กฤษฎากร เศรษฐเสถียร, (2554); อัจฉรา สมบัตินันทนา, (2555) 

ข้อเสนอแนะ 

สําหรับผู้ผลิตของที่ระลึก ควรคํานึงถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถป้องกันสินค้าภายในจากความเสียหาย

ระหว่างการเดินทางได้เป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์จึงควรสามารถพกพาได้สะดวก มีนํ้าหนักเบา ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลก

ใหม่ โดยคํานึงถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก อีกท้ังควบคุมต้นทุนการผลิต และราคาขายให้เหมาะสม ใช้การต้ังราคาโดย

อ้างอิงจากราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ ท่ีใกล้เคียงกัน สินค้าควรเพิ่มมูลค่า (Value Added) โดยอาจสร้างสรรค์โดย            

ใสน่วัตกรรมลงไปในผลิตภัณฑ ์

ผู้จัดจําหน่ายของที่ระลึก ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้เสนอให้แก่ผู้บริโภคอย่างครบถ้วน อาจอํานวยความ

สะดวกในการจัดส่งสินค้าเม่ือผู้บริโภคซ้ือสินค้าจํานวนมากไปยังท่ีพัก หรือสนามบิน ควรสํารวจราคาของร้านค้าสินค้า

ประเภทเดียวกันโดยรอบ ก่อนกําหนดราคา เพื่อป้องกันผู้บริโภคสับสนเรื่องราคา มีป้ายแสดงราคาชัดเจน อาจพิจารณา

นําสินค้าท่ีระลึกประเภทอ่ืนๆมาวางขายบ้าง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว ควรสร้างความประทับใจให้แก่

ผู้บริโภคท้ังด้านการแนะนําสินค้า คุณภาพสินค้า และบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ จนเกิด    

การบอกต่อ (Word-of-Mouth) ในหมู่คนรู้จัก และทําการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network ของประเทศจีน เช่น Weibo  

และ WeChat เป็นต้น ควรอบรม  และให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาจีนท่ีจําเป็นต่อการขายสินค้าแก่พนักงาน  

เพื่อให้สามารถส่ือสารกับลูกค้าชาวจีนได้อย่างสะดวกข้ึน 
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