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            กติติกรรมประกาศ 
 

การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก
อาจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้
ค  าแนะน าค าปรึกษา  และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ    จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ 
ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ศนัสนา สิริตาม ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระ และให้ค  าแนะน าต่างๆ ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาทุกท่านท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าความ
ช่วยเหลือประสานงานแลอ านวยความสะดวกตลอดการศึกษาการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จ
สมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีกรุณาเสียสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และ
ขอขอบพระคุณศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
พอร์ต ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว ศูนยก์ารคา้เมญ่า 
และศูนยก์ารคา้พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ ท่ีให้ความกรุณาอ านวยความสะดวกในการใชส้ถานท่ี
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี 
 สุดท้ายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีเป็นก าลังใจ ให้การ
สนับสนุน และเป็นแรงผลกัดนัให้ผูศึ้กษาส าเร็จการคน้ควา้แบบอิสระจนเสร็จสมบูรย ์หวงัเป็น
อยา่งยิง่วา่ การคน้ควา้แบบอิสระเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาต่อไป 
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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
การใช้บริการการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W1H 
โดยใช้แบบสอบถาม เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ราย ท าการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) รวมทั้ งการใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ได้แก่ 
สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมทางการตลาดบริการ จ าแนกตามเพศ
และค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เฉล่ียต่อคร้ัง และสถิติการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตาม 
อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจีนทั้งหมดจ านวน 400 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีรายได้เฉล่ีย 3,001-6,000 หยวนต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ีย 
3,001-6,000 บาทต่อวนั 

ผลการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการร้านอาหารมากท่ีสุด โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การใช้บริการศูนยก์ารคา้เพื่อ การใช้จ่าย ซ้ือของ มีส่วนลดราคา แลก แจก แถมเป็นส่ิงจูงใจหลกัใน
การใช้บริการศูนยก์ารค้า เพื่อนมีอิทธิพลในการเข้ามาใช้บริการศูนยก์ารค้า มีวนัหยุดลาพกัร้อน
ประจ าปีในการใช้บริการศูนย์การค้า โดยใช้บริการช่วงเวลา 14:01-17:00 ช่วงเดือน กรกฎาคม-
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กนัยายน โดยสถานท่ีส่วนใหญ่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ มากท่ีสุด มีความ
หลากหลายของสินคา้และบริการเป็นสาเหตุในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ มีแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ผา่นทางเวปไซด์ เคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 2-3 คร้ัง เดินทางใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
โดยรถโดยสารสาธารณะ และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 4,501-6,000 บาท
ต่อคร้ัง 

ผลการศึกษาค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการเรียงจากมากไป
นอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา 
ดา้นบุคคล ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั โดยดา้นปัจจยัยอ่ย
เม่ือเรียงล าดบัจากมากไปน้อย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยก์ารคา้เป็นดา้นกระบวนการ สินคา้และบริการมีความหลากหลายเป็นดา้นผลิตภณัฑ์ ความ
ทนัสมยัของศูนยก์ารค้าเป็นด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ การจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้เป็นดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และสินคา้
และบริการมีคุณภาพเป็นดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ฉ 

 
 
Independent Study Title          Behavior of Chinese Tourists Towards Using Services of 

Shopping Centers in Mueang Chiang Mai District 
 
Author         Mr. Thanarat Subhasaen  
 

Degree          Master of Business Administration 
    
Advisor  Lecturer Dr. Khongphu Nimanan 
        

      
ABSTRACT 

  
This independent study aimed to behavior of Chinese tourists towards using services 

of shopping centers in Mueang Chiang Mai district by using consumer’s behavior concept 6W1H 
Questionnaires were collected data from 400 samples. The data was analyzed by the use of 
descriptive statistics according to consisting of frequency, percentage, and mean and inferential 
statistics including to independent t-test (services marketing mix difference by sex and expenses in 
using services of shopping centers per time) and one-way analysis of variance (services marketing 
mix difference by age and earning monthly income) 

The result of the study showed that all of respondents were Chinese. The most 
respondents were female, aged between 21-30 years old, married, Bachelor’s degree, earning 
monthly income at the amount of 3,001-6,000 Yuan, and expenses in Chiang Mai travelling 3,001-
6,000 per day. 

In term of behavior of Chinese tourists towards using services of shopping centers in 
Mueang Chiang Mai district showed that the most respondents used service for restaurant, their 
objective in using services of shopping centers for expenses and buying product and service. Sale 
promotion was the main incentives in using services of shopping centers. Friend was the influential 
person in using services of shopping centers. Annual leave was vacation in using services of 
shopping centers on from 14:01-17:00 in July-September by using service of shopping centers the 
most at Centralfestival Chiangmai. Product and service variety was the cause of using services of 
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shopping centers. The information was received from website. The respondents used to using 
services of shopping centers for 2-3 times by public transportation and expenses in using services of 
shopping centers 3,001-6,000 per time.  

In term of the services marketing mix in using services of shopping centers in Mueang 
Chiang Mai for the respondents showed that the average overall importance levels of services 
marketing mix were high. The high importance levels of the marketing mix were ranked at the high 
level to lower level as the following process, product, physical evidence and presentation, price, 
people, promotion, and place, respectively. 

In term of the minor services marketing mix in using services of shopping centers in 
Mueang Chiang Mai were ranked at the high level to lower level, showed that the top five minor 
factors as the following security system was a process factor, product and service variety was a 
product factor, the modern of shopping center was a physical evidence and presentation factor, lay 
out plan in in categories was a physical evidence and presentation factor and product and service 
quality was a product factor, respectively. 
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การศึกษา 20 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 21 
ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายใน

การท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 21 
ตารางที ่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการใช้

บริการและ/หรือซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้งในศูนยก์ารคา้อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 22 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   23 

ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามส่ิงจูงใจ
หลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 24 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท้ี่มี
อิทธิพลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 25 

ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัหยดุที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 25 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 26 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเดือนที่
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 26 

ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่
ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

27 
 
 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุที่ใช้

บริการ ศูนยก์ารคา้ใดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 27 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล

ที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 28 
ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน

การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 29 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทาง

ใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ 29 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายใน

แต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 30 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ 31 
ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา 32 
ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 33 

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 34 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคคล 35 

ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
กระบวนการ 36 

 
 



 

ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการ
สร้างและน าเสนอทางกายภาพ 37 

ตารางที่ 4.27 แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 38 

ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 39 

ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 42 

ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 48 

ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 51 

ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 52 

ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 53 

ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 54 

 
 
 



 

ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 55 
ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 56 
ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 57 
ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 59 

ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 60 

ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 61 

ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 62 

ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูมี้อิทธิพลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 63 

ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยดุส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 64 

ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยดุส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 65 

ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยดุส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 66 

ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยดุส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 67 



 

ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.48 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 68 
ตารางที่ 4.49 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 69 
ตารางที่ 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 70 
ตารางที่ 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ีย
ต่อวนั 71 

ตารางที่ 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 72 

ตารางที่ 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 73 

ตารางที่ 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 74 

ตารางที่ 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 75 

ตารางที่ 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 76 

ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ  77 

ตารางที่ 5.58 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 78 

ตารางที่ 5.59 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 79 



 

ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 80 
ตารางที่ 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 81 
ตารางที่ 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 82 
ตารางที่ 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ีย
ต่อวนั 84 

ตารางที่ 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 85 

ตารางที่ 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 86 

ตารางที่ 4.66 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 87 

ตารางที่ 4.67 แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว
ในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 89 

ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 90 

ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ  91 

ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 92 

ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 93 



 

ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.72 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 94 
ตารางที่ 4.73 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการ

ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 95 
ตารางที่ 4.74 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 96 
ตารางที่ 4.75 แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้

ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 97 

ตารางที่ 4.76 แสดงจ านวนและร้อยละของการใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 98 

ตารางที่ 4.77 แสดงจ านวนและร้อยละของการใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 99 

ตารางที่ 4.78 แสดงจ านวนและร้อยละของการใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 100 

ตารางที่ 4.79 แสดงจ านวนและร้อยละของการใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว
ในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 101 

ตารางที่ 4.80 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 102 

ตารางที่ 4.81 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
103 

ตารางที่ 4.82 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใช้
บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 104 



 

ด 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.83 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 105 

ตารางที ่ 4.84 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 106 

ตารางที่ 4.85 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 107 

ตารางที่ 4.86 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
ในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 108 

ตารางที่ 4.87 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 109 

ตารางที่ 4.88 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 110 

ตารางที่ 4.89 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใช้
บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ 111 

ตารางที่ 4.90 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามคา่ใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ 112 

 



 

ต 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.91 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 113 

ตารางที่ 4.92 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 114 

ตารางที่ 4.93 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ
ในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้ 115 

ตารางที่ 4.94 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 116 

ตารางที่ 4.95 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เร่ือง สินคา้และบริการมีความหลากหลาย จ าแนกตามอาย ุ 117 

ตารางที่ 4.96 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์เร่ือง ปริมาณสินคา้และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ จ าแนก
ตามอาย ุ 118 

ตารางที่ 4.97 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 119 

ตารางที่ 4.98 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ราคา เร่ือง ราคาของสินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืน 
จ  าแนกตามอาย ุ 120 

 
 

 



 

ถ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.99 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใช้
บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 121 

ตารางที่ 4.100 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ช่องทาง การจดัจ าหน่าย เร่ืองสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง จ าแนกตาม
อาย ุ 122 

ตารางที่ 4.101 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ช่องทาง การจดัจ าหน่าย เร่ือง ระยะเวลาเปิด – ปิดศูนยก์ารคา้  
จ าแนกตามอาย ุ 123 

ตารางที่ 4.102 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 124 

ตารางที่ 4.103 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่างๆ น่า
ดึงดูด จ าแนกตามอาย ุ 125 

ตารางที่ 4.104 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการ จ าแนกตาม
อาย ุ 126 

ตารางที่ 4.105 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การจดักิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนก
ตามอาย ุ 127 

ตารางที่ 4.106 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ จ าแนกตาม
อาย ุ 128 

ตารางที่ 4.107 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 
จ  าแนกตามอาย ุ 129 



 

ท 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.108 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น

ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การใหบ้ริการฟรีรถรับ – ส่ง จ  าแนกตามอาย ุ 130 
ตารางที่ 4.109 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 131 

ตารางที่ 4.110 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
บุคลากร เร่ือง พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ จ  าแนกตามอาย ุ 132 

ตารางที่ 4.111 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
บุคลากร เร่ือง พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ จ าแนกตามอาย ุ 133 

ตารางที่ 4.112 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
บุคลากร เร่ือง จ  านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ จ  าแนกตามอาย ุ 134 

ตารางที่ 4.113 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 135 

ตารางที่ 4.114 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ 136 

ตารางที่ 4.115 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามอาย ุ 137 

ตารางที่ 4.116 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตาม
อาย ุ 138 

ตารางที่ 4.117 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 139 

ตารางที่ 4.118 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ 140 



 

ธ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.119 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ 141 

ตารางที่ 4.120 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความทนัสมยัของ
ศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ 142 

ตารางที่ 4.121 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง การจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ จ  าแนกตามอาย ุ 143 

ตารางที่ 4.122 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 144 

ตารางที่ 4.123 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 145 

ตารางที่ 4.124 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ราคา  เร่ือง ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 146 

ตารางที่ 4.125 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใช้
บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 147 

ตารางที่ 4.126 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 148 

ตารางที่ 4.127 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
ส่งเสริม การตลาด เร่ือง การจดักิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 149 



 

น 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 4.128 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น

ส่งเสริม การตลาด เร่ือง สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 
จ  าแนกตามรายไดเฉล่ียต่อเดือน 150 

ตารางที่ 4.129 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 151 

ตารางที่ 4.130 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
บุคลากร เร่ือง พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 152 

ตารางที่ 4.131 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 153 

ตารางที่ 4.132 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 154 

ตารางที่ 4.133 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 155 

ตารางที่ 4.134 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 156 

ตารางที่ 4.135 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้น
กระบวนการ เร่ือง ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 157 

 
 
 



 

บ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 5.1 แสดงร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 159 
ตารางที่ 5.2 แสดงร้อยละขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เขา้มาใช้

บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด 160 
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

นกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 161 
ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ค่าเฉล่ียสูงที่สุด 10 อนัดบัแรกในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม 163 

ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตาม
เพศ  164 

ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตาม
อาย ุ 165 

ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 166 

ตารางที่ 5.8 แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั  167 

ตารางที่ 5.9 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  168 

 

 

 



 

ป 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 5.10 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด

บริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 169 

ตารางที่ 5.11 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้น ช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 170 

ตารางที่ 5.12 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้าย ในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 171 

ตารางที่ 5.13 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 172 

ตารางที่ 5.14 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 173 

ตารางที่ 5.15 สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในการใชบ้ริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 174 

ตารางที่ 5.16 แสดงกลุ่มเป้าหมายจากการศึกษา 185 
ตารางที่ 5.17 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่น่าสนใจ 185 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

    หน้า 
ตารางที่ 5.18 แสดงผลสรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 10 อนัดบัแรกมากที่สุดที่น่าสนใจ 186 
ตารางที่ 5.19 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศที่น่าสนใจ 187 

ตารางที่ 5.20 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง
ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ที่น่าสนใจ 187 

ตารางที่ 5.21 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 188 

ตารางที่ 5.22 แสดงการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 189 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

  ปัจจุบนัจงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวของภาคเหนือท่ีมีช่ือเสียงและ
ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากความพร้อม
ของแหล่งท่องเท่ียว ทั้ งทางด้านธรรมชาติอนังดงาม ด้านศิลปวฒันธรรม และประเพณีของชาว
เชียงใหม่ท่ีเป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และความพร้อมในเร่ืองสถานท่ีพักและบริการด้านการ
ท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีหลากหลาย เป็นท่ีดึงดูดคนมาท่องเท่ียวนับล้านคนในแต่ละปี โดยเฉพาะช่วงฤดู
หนาวจดัเป็นช่วงท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงนั้นจะมีนกัท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมาก (ส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2556: ออนไลน์ ) จากข้อมูลจ านวน
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจากด่านตรวจคนเขา้เมืองในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มี
จ  านวนนักท่องเท่ียวทั้ งหมด 4,491,331 คน และในปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวทั้ งหมด 
5,172,753 คน จะเห็นได้ว่าจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนถึง 26 % และคาดว่าในปี พ.ศ. 
2557-2558 จะมีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน 13% (ส านกังานสถิติและการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทยจงัหวดัเชียงใหม่, 2557: ออนไลน)์ 

  จากสถิติท่ีผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจงัหวดัเชียงใหม่มีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตลาดนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ ตลาดของนักท่องเท่ียวจากประเทศจีน ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีศกัยภาพในดา้นอุตสาหกรรมการผลิตและมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในโลก อีกทั้งยงัมี
แนวโน้มดา้นก าลงัซ้ือเพิ่มมากข้ึน จากขอ้มูลจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด่านตรวจคนเขา้เมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่าในปี พ.ศ. 2555 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนทั้งหมด 
559, 934 คน และในปี พ.ศ. 2556 มีจ  านวนนักท่องเท่ียวชาวจีนทั้งหมด 910,348 คน มีนักท่องเท่ียว
ชาวจีนเพิ่มข้ึน 38% จึงท าให้จีนเป็นตลาดท่ีมีความน่าสนใจเน่ืองจากเป็นประเทศส่งออกนกัท่องเท่ียว
มากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก (ส านักงานสถิติและการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยจงัหวดัเชียงใหม่, 
2557: ออนไลน์) 
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  จงัหวดัเชียงใหม่มีศูนย์การค้าเพิ่มมากข้ึนเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ี
หลั่งไหลเข้ามาในจังหวดัเชียงใหม่มากข้ึน จากเดิมจงัหวดัเชียงใหม่มีศูนย์การค้า 2 แห่ง ได้แก่  
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ และในปี พ.ศ.
2556-2557 มีศูนยก์ารคา้เพิ่มข้ึนถึง 3 แห่ง ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ ศูนยก์ารคา้
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ และศูนยก์ารคา้เมญ่า เพื่อรองรับลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้ น ณ ปัจจุบันมีศูนย์การค้าในจังหวดัเชียงใหม่ทั้ งส้ิน 5 แห่ง (ศูนย์การค้า เชียงใหม่, 2557: 
ออนไลน์) ท  าใหเ้กิดการแข่งขนัการประกอบธุรกิจศูนยก์ารคา้เพิ่มมากข้ึน ศูนยก์ารคา้เป็นช่องทางการ
ซ้ือสินคา้ท่ีเขา้ถึงนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติไดม้ากท่ีสุดและท าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจไดม้าก
ท่ีสุด เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการท่ีทันสมยั มีความ
หลากหลายของสินคา้และบริการ สามารถทดสอบและจบัตอ้งสินคา้ไดซ่ึ้งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือไดม้ากท่ีสุด ยิง่ไปกวา่นั้นจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อร้านคา้ได้
อย่างชัดเจน ดงันั้นวิธีการและแนวทางการสร้างการรับรู้เพื่อให้ผูข้าย สามารถใช้ช่องทางน้ีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่กิจการของตนเอง เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการเช่าช่องทางน้ีมีค่าใชจ่้ายสูง จึงตอ้ง
ตระหนกัถึงพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดย ณ ท่ีน้ีจะอาศยัส ารวจกลุ่มตวัอยา่งคือ นกัท่องเท่ียว
ชาวจีนท่ีเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือมาก สาเหตุเพราะ
ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลและเป็นช่องทางท่ีสร้างความมัน่ใจไดดี้กวา่ช่องทางอ่ืน 

  ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนใน
การใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการและกระตุน้ให้ศูนยก์ารคา้จดัท าแผนเพื่อดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวชาวจีนเขา้มาใชบ้ริการมาก
ข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูข้ายในการเพิ่มยอดขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและเป็น
แนวโนม้ในการขยายกิจการเพื่อความย ัง่ยนืของกิจการในอนาคต 
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1.2 วตัถุประสงค์เพือ่กำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ

เมืองเชียงใหม ่
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
  1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  2. สามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวทางพฒันาการบริการของศูนย์การค้าให้
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.4 นิยำมศัพท์ 

  พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประกอบไปด้วย ใครคือตลาดเป้าหมาย 
ตอ้งการซ้ืออะไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ท าไมจึงซ้ือ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และซ้ืออยา่งไร 
ในท่ีน้ีจะหมายถึงพฤติกรรมการของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มาใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
  นักท่องเที่ยวจีน  หมายถึง บุคคลท่ีมีสัญชาติจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(แผน่ดินใหญ่) และไม่มีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีมิใชเ้พื่อประกอบอาชีพหรือหารายไดท้ั้งท่ีพกัคา้งคืนและไม่พกัคา้งคืน 

   ศูนย์กำรค้ำ หมายถึง อาคารหรือกลุ่มของอาคารท่ีมีการขายสินคา้และบริการแบบ
ขายปลีก อาจอยู่ในร่มภายใตอ้าคารเดียวกนัหรืออยู่กลางแจง้แบบเปิดโล่งก็ได้ ผลิตภณัฑ์ท่ีขายใน
ศูนยก์ารคา้ไม่ไดจ้ดัแบ่งตามแผนกข้ึนอยู่กบัตวัแทนจ าหน่ายท่ีขอเช่าพื้นท่ีหรือล็อกท่ีศูนยก์านคา้ได้
จดัสรรไวใ้ห ้ในท่ีน้ีจะหมายถึงศูนยก์ารคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ทั้ง 5 แห่งประกอบดว้ย เซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ต เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ เมญ่าและพรอมเมเนดา รีสอร์ท 
มอลล ์
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ

เมือง เชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละ

บุคคลในการตดัสินใจเลือกซ้ือและเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์หรือบริการของผูบ้ริโภคจากการประเมินผลการ
รับรู้การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตนทั้งทางกายภาพและทาง
จิตวทิยา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552: 125) 
  การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยัหรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคโดยใชค้  าถาม
ช่วยในการวเิคราะห์เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ยดงัน้ี 

  1. ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถาม
เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ดา้น คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา
หรือจิตวเิคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์  
  2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถาม
เพื่อใหท้ราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ ์(Object) คือ ตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบ
ขอ งผ ลิ ตภัณ ฑ์  (Product Component) แล ะค วาม แตก ต่ าง ท่ี เห นื อก ว่ า คู่ แ ข่ ง  (Competitive 
Differentiation)  
  3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงได้ตดัสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็น
ค าถามเพื่อต้องการทราบวตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินค้าเพื่อสนองความ
ตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยา 
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  4. ใครบ้างมี ส่ วน ร่วมในการตัด สิน ใจ ซ้ื อ  (Who participates in the 
buying?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้ 
  5. ผู ้บริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนั
ใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  
  6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
หรือร้านขายของชา เป็นตน้  
  7. ผู ้บริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อ
ตอ้งการทราบขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา การคน้หา
ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 
ตารางที ่1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ค าถาม (6Ws,1H) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.ใครอยูใ่นตลาด
เป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดท่ีเหมาะสม ด้านบุคคล 
ด้านการสร้างน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการและ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer buy?) 
 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้ารูปแบบ 
บริการคุณภาพลกัษณะ และนวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วามแตกต่างทางการแข่งขนัประกอบดว้ยความ
แตกต่างด้านผลิตภณัฑ์บริการ กลยุทธ์ด้านบุคคลและด้านการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ทางดา้นการ
บริการ 
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ตารางที ่1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ค าถาม (6Ws,1H) กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the consumer 
buy?) 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ 
1. กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. กลยุท ธ์การส่ งเส ริมการตลาด  ประกอบด้วยกลยุท ธ์การ
โฆษณาการขาย การส่งเสริมการขาย 
3. กลยทุธ์ดา้นราคา 
4. กลยทุธ์การจดัจ าหน่าย 
5. กลยทุธ์ดา้นบุคคล 
6. กลยทุธ์ดา้นน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
7. กลยทุธ์ดา้นกระบวน 

4.ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ  
(Who participates in the 
buying?) 

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์การโฆษณา กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดโดยใช้กลุ่มผูมี้อิทธิพล กลยุทธ์ด้านบุคคล กลยุทธ์ด้าน
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพและกลยุทธ์ดา้นกระบวน เพื่อน าเสนอ
ขอ้มูลและจูงใจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและตดัสินใจซ้ือ 

5.ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer 
buy?) 

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด เช่น ท าการ
ส่งเสริมการตลาดเม่ือใด จึงจะสอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6.ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย การน าเสนอผลิตภัณฑ์ สู่ตลาด
เป้าหมาย โดยพิจารณาวา่จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7.ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร 
(How does the consumer 
buy?) 

กลยุทธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การ
โฆษณาการขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์และ 
การตลาดทางตรง เช่น การก าหนดวตัถุประสงค์ในการขายให้
สอดคลอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ 
กลลยุทธ์ด้านบุคคลและด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552: 125) 
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  ดงันั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลกัษณะความ
ตอ้งการ พฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักล
ยทุธ์การตลาด (Marketing Strategy) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
  ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถ
ควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัน ามาใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix) หรือ 7Ps ใน
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดซ่ึงประกอบด้วย (Kotler, 2003, p.15 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ, 2550) 
  1. ด้านผลิตภัณฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่า
ของผลิตภณัฑ์นั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัตอ้งได ้และ 
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกบัราคา (Price) ของบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา
ลูกค้าจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้ นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการ
ใหบ้ริการชดัเจนและง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 
  3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ี เก่ียวข้องกับ
บรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ (Channels) 
  4. ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญั
ในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ช้บริการ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทศันคติและ
พฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 
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  5. ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงต้องอาศัยการ
คดัเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่างเหนือคู่
แข่งขนัเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างเจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจา้หน้าท่ี
ตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถใน
การแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
  6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
  7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบติัในด้านการบริการ ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
 
2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารค้าใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษางานวิจยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การวิจยัคร้ังน้ีเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามแนวทางและกรอบความคิดท่ีวางไว ้
 
 อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยจ านวน 400 คน โดยการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติเชิงพรรณา และ
การทดสอบไคสแควร์สรุปผลงานวิจัย ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-33 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท ผล
การศึกษาพฤ ติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บ ริการห้ างสรรพ สินค้าเดอะมอลล์บ างแค 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการสองคร้ังต่อสัปดาห์ ใช้บริการ
ในช่วงวนัหยุด (เสาร์-อาทิตย)์ ช่วงเวลา 16:01-19:00 ใช้ระยะเวลาในการเขา้ใช้บริการ 1-2 ชัว่โมง มี
ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้และบริการโดยเฉล่ีย 500- 1,000  บาท มาใชบ้ริการกบัญาติ พี่นอ้งและพอ่แม่  
 



 

9 
 

บุคคลท่ีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการมากท่ีสุดคือตวัเอง เดินทางมาใช้บริการท่ี
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์างแค กรุงเทพมหานครโดยรถยนตส่์วนตวั เลือกซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 
เคร่ืองแต่งกายมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ช่ืนชอบการส่งเสริมการขาย แบบแจกฟรีมาก ทราบข่าวการ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณาเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย จากแผ่นพับ  เอกสารการโฆษณา ผล
การศึกษาถึงค่าเฉล่ียระดับความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบวา่ โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูง
ท่ีสุดอนัดบัแรกคือ สินคา้มีคุณภาพ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ สินคา้มีราคาท่ีเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูง
ท่ีสุดอันดับแรกคือ สถานท่ีตั้ งสะดวกต่อการเดินทาง ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ บตัร
เครดิตต่างๆสามารถใช้เป็นส่วนลดหรือสะสมคะแนนได ้ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
โดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ จ านวนพนกังาน
เพียงพอต่อการให้บริการ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัสูงท่ีสุดอันดับแรกคือระบบรักษาความปลอดภัย ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ห้างสรรพสินคา้ใหญ่และมีช่ือเสียง ผลการทดสอบนยัส าคญั
ทางสถิติโดยอาศยัสถิติไคสแควร์ เก่ียวกบัการใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้กบัอาย ุสถานภาพ และรายได ้
สรุปไดว้า่ การใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้กบัอาย ุสถานภาพ และรายได ้นั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในขณะท่ีการส่งเสริมการขายมีความสัมพนัธ์กบัรายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ในทางตรงกนัขา้มการส่งเสริมการขายเป็นไม่มีความสัมพนัธ์กบัอายแุละสถานภาพ 
 
 นนทศักดิ์ สุดจิตร (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นักท่องเท่ียวชาวไทย
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิเคราะห์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
ไดแ้ก่ สถิติพรรณนาใชค้่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และโดยใช้การทดสอบไคสแควร์
สรุปผลงานวิจยั ผลการศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30  ปี สถานภาพโสด  นับถือศาสนาพุทธ  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจ้าง รายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000  บาท  
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สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ดูหนงั ฟังเพลงเป็นงานอดิเรก ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ
หา้งโคลีเซ่ียม พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการในส่วนของร้านอาหาร ใชบ้ริการเพราะสะดวกต่อ
การเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อคร้ังไม่แน่นอนทราบขอ้มูลข่าวสารของห้างโคลีเซ่ียมจาก
เพื่อนหรือญาติ ตดัสินใจใช้บริการ ด้วยตนเอง และใช้บริการในช่วงเวลา 17.01-22.00 นาฬิกา ใช้
บริการคร้ังละ 3-4 ชั่วโมง และเดินทางมาใช้บริการด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ผลการศึกษาถึงค่าเฉล่ีย
ระดับความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวม
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบั
แรกคือ สินคา้มีคุณภาพดี ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ สินคา้มีการแสดงป้ายราคาท่ีชดัเจน ดา้นช่องทาง
การจัดจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญโดยรวมในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบั
แรกคือ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมใน
ระดบัมากท่ีสุด ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้และบริการ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือมีระบบช าระเงินท่ีรวดเร็ว ทนัสมยัและถูกตอ้ง 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมากท่ีสุด 
ปัจจยัย่อยท่ีมีระดับความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของห้าง ผล
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุ
ราษฎร์ธานี พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และงานอดิเรก ส่วนด้านอ่ืน ๆ มีความสัมพนัธ์เป็นบางด้าน ความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ทุก
ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทุกดา้น ยกเวน้ดา้นราคา ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัสาเหตุ
การซ้ือสินคา้หรือบริการ 
 
 เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก นกัท่องเท่ียวชาวไทยจ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิเคราะห์ โดยสถิติท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติพรรณนา
ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวดัค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด จะ



 

11 
 

ใช้มาตรวดัของ Rating Scale สรุปผลงานวิจยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบั ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 
10,001 ถึง 20,000 บาท พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์
พอร์ต พบวา่ ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการ รับประทานอาหาร และชมภาพยนตร์มากท่ีสุด เหตุผลท่ี
ส าคญัท่ีสุดท่ีมาใช้บริการศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา  เชียงใหม่แอร์พอร์ตคือมีสินค้าและบริการท่ี
หลากหลายและทนัสมยัท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูบ้ริโภคตดัสินใจมาใช้บริการดว้ยตวัเอง ช่วงเวลา
ในการใชบ้ริการมากท่ีสุดคือช่วงบ่ายถึงเยน็ (13:00-18:00) สถานท่ีภายในศูนยก์ารคา้ท่ีผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่นิยมไปใชบ้ริการคือร้านคา้และร้านอาหารทัว่ไป ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วน
บุคคล โดยมาพร้อมกบัครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก สัปดาห์ละคร้ัง ส่วนมากเป็นวนัหยุดเสาร์และ
อาทิตย  ์ใช้เวลาอยู่ภายในศูนยก์ารคา้ประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้จ่ายเงินโดยเฉล่ียประมาณ 1,001-2,000 
บาทในแต่ลละคร้ัง ได้รับขอ้มูลข่าวสารต่างๆผ่าน ญาติ เพื่อน หรือคนรู้จกั ผลการศึกษาถึงค่าเฉล่ีย
ระดับความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ 
ความหลากหลายของสินคา้และบริการ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ มีการติดป้ายหรือฉลากแสดงราคาสินคา้
และบริการอยา่งชดัเจน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัมาก 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวกต่อการเดินทาง ดา้น
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบั
แรกคือ พนกังานบริษทัมีความสุภาพอ่อนนอ้ม แต่งกาย เหมาะสม ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัโดยรวมในระดบัปานกลาง ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ
ระบบรักษาความปลอดภยั ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ให้ความส าคญัโดยรวมใน
ระดบัมาก ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัสูงท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ช่ือเสียงของศูนยก์ารคา้  โดย
สรุปเก่ียวกบัพฤติกรรม และส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัต่อการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตของผูต้อบแบบสอบถาม เปรียบเทียบระหว่างช่วง
อายุต่างๆ ท าให้เห็นภาพรวมว่า กลุ่ม Tween & Teenager อายุ 15-23 ปี และกลุ่ม Generation M อาย ุ
24-30 ปี  มีลักษณะพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกัน  คือ ส่วนใหญ่มาใช้บริการ Major Cineplex เพื่อชม
ภาพยนตร์ มกัจะมากบัคนรักหรือเพื่อนเพียงแค่ 2 คน สัปดาห์ละคร้ัง ใช้เวลา 4-5 ชัว่โมง ใช้จ่ายเงิน
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คร้ังละไม่เกิน 1,000 บาท กลุ่ม Generation Y อายุ 31-39 ปี ค่อนขา้งมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างออกไปจาก
ทุกกลุ่ม คือ ส่วนใหญ่มาซ้ือสินคา้และบริการจากร้านคา้และภตัตาคารทัว่ไป มากบัครอบครัวจานวน 
4 คน สัปดาห์ละคร้ัง ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ใช้จ่ายเงินคร้ังละ 1,001-2,000 บาท กลุ่ม Generation X อาย ุ
40-45 ปี และกลุ่ม Generation B อายุ 46-69 ปี มีลกัษณะพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ส่วนใหญ่มาใช้
บริการห้างสรรพสินคา้ Robinson เพื่อซ้ือสินคา้และบริการ มากบัครอบครัวเพียงแค่ 2 คน สัปดาห์ละ 
1-2 คร้ัง ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง ใชจ่้ายเงินสูงถึง 1,001-3,000 บาทในแต่ละคร้ัง 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1     ขอบเขตเนือ้หา 

   เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีเน้ือหาค าถามท่ี
ประกอบไปด้วย ใครคือตลาดเป้าหมาย ตอ้งการซ้ืออะไร ซ้ือเม่ือไหร่ ซ้ือท่ีไหน ท าไมจึงซ้ือ ใครมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ และซ้ืออยา่งไร รวมไปถึงการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ซ้ือสินคา้ของนกัท่องเท่ียวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 3.1.2     ขอบเขตประชากร 

   ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือนักท่องเท่ียวสัญชาติจีนท่ีใช้บริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

  3.1.3      กลุ่มตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย ตามการเปิด
ตารางขนาดตวัอยา่งในการศึกษาท่ีใชห้น่วยตวัอยา่งเป็นคนและระดบัทอ้งถ้ินของ Seymour Sudman 
(กุณฑลี ร่ืนรมย ,์ 2551) โดยการเลือกเก็บกลุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดย
สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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ศูนย์การค้า จ านวน 
1. เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต 80 
2. เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 80 
3. เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 80 
4. เมญ่า 80 
5. พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 80 

รวม 400 
 

3.2 วธีิการศึกษา   

 3.2.1     การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม จนไดค้รบจ านวน 400 ราย หลงัจาก
นั้นจะน าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรย ์ความถูกตอ้งและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ภาษา เน่ืองจาก
กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัท่องเท่ียวชาวจีน มีดงัน้ี 1. แบบสอบถามภาษาไทยเพื่อใชป้ระกอบในการแปลผล 
2. แบบสอบถามภาษาจีนเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ
เคร่ืองมืองานวจิยั ไดแ้ก่ สภาบนัสอนภาษาจีน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มาใช้บริการศูนยก์ารคา้
ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6W1H 
ประกอบด้วย ใครคือตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใช้บริการร้านคา้ประเภทอะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงใช้
บริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใชบ้ริการ ผูบ้ริโภคใช้บริการเม่ือใด ผูบ้ริโภคใชบ้ริการท่ีไหน 
และผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการอยา่งไร 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มาใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
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ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัเสนอแนะอ่ืนๆ 

 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

  ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเขา้มาใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
6W1H ประกอบดว้ย ใครคือตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านคา้ประเภทอะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึง
ใช้บริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการ ผูบ้ริโภคใช้บริการเม่ือใด ผูบ้ริโภคใช้บริการท่ี
ไหน และผู ้บริโภคตัดสินใจใช้บริการอย่างไร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) 
ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

 ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือสินค้า
นักท่องเท่ียวชาวจีนท่ีเข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย การแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ใช้มาตรวดัประมาณค่า (Rating 
Scale) เพื่อวดัระดับความส าคญัของปัจจยัแต่ละด้าน โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดับ (กุณฑลี 
ร่ืนรมย,์ 2551) ดงัน้ี 
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  โดยคะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

 
 

 

 

 
  
  ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความส าคญัต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ และรายได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของส่วน
ประสมทางการตลาด จ าแนกตามเพศและค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศูนยการคา้เฉล่ียต่อคร้ัง และสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างของ
ส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตาม อาย ุและรายไดร้ายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  ส่วนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลด้านความคิดและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จะ
น าเสนอความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในรูปแบบความถ่ี 
 
 
 
 
 
 

ระดบัความส าคญั ระดบัคะแนน 
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 5 
ระดบัความส าคญัมาก 4 
ระดบัความส าคญัปานกลาง 3 
ระดบัความส าคญันอ้ย 2 
ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 1 

     ระดบัคะแนนเฉล่ีย ระดบัความส าคญั 
     4.50 - 5.00 มีระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
     3.50 - 4.49 มีระดบัความส าคญัมาก 
     2.50 - 3.49 มีระดบัความส าคญัปานกลาง 
     1.50 - 2.49 มีระดบัความส าคญันอ้ย 
     1.00 - 1.49 มีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
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3.5 สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินงานวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลคือศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 5 ศูนยก์ารคา้ ไดแ้ก่ 
  1. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต 
  2. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
  3. ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 
  4. ศูนยก์ารคา้เมญ่า 
  5. ศูนยก์ารคา้พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์

 
3.6ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 
   การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาในการศึกษาตั้ งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนธันวาคม 
2558 รวมระยะเวลา 7 เดือน เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนกนัยายน 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว
ชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใชข้นาดตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 400 
ราย เก็บขอ้มูลจากตวัอยา่งจากศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง เชียงใหม่จ านวน 5 แห่ง ผูศ้ึกษาไดท้  าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายขอ้มูลออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 
(ตารางที่ 4.1-ตารางที่ 4.6)  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ประกอบด้วย ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู ้บ ริโภค 6W1H 
ประกอบดว้ย ใครคือตลาดเป้าหมาย ผูบ้ริโภคใชบ้ริการร้านคา้ประเภทอะไร ท าไมผูบ้ริโภคจึงใช้
บริการ ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใช้บริการ ผูบ้ริโภคใช้บริการเม่ือใด ผูบ้ริโภคใช้บริการที่
ไหน และผูบ้ริโภคตดัสินใจใชบ้ริการอยา่งไร (ตารางที ่4.7-ตารางที่ 4.19) 

ส่วนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล
ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้าน
ราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ตารางที่ 4.20-ตารางที่ 4.27) 

ส่วนที่ 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนและค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั (ตารางที่ 4.28-ตารางที่ 4.79) 

ส่วนที่ 5  การวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อาย ุและ
รายไดเ้ฉล่ีย (ตารางที่ 4.80-ตารางที่ 4.135) 
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ส่วนที่ 6  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
ให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีอิสระ เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ป
วางแผนและพฒันาต่อไป 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 135 33.8 
หญิง 265 66.2 

รวม 400 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ  านวน 265 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.2 และเป็นเพศชาย มีจ  านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8   
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 16 4.0 

21-30 ปี 143 35.8 

31-40 ปี 130 32.5 

41-50 ปี 91 22.7 
51 ปีขึ้นไป 20 5.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.2  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ21-30 ปีมีจ  านวน 143 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ อาย ุ31-40 ปีมีจ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  อาย ุ41- 50 ปี มี
จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 อาย ุ51 ปีขึ้นไปมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  และมีอาย ุต  ่า
กวา่หรือเท่ากบั 20 ปี มีจ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพสมรส จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 147 36.8 
สมรส 242 60.4 
หยา่ร้าง 11 2.8 

รวม 400 100.0 

จากตารางที่ 4.3  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสมีจ านวน 242 
คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ สถานะภาพโสด มีจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8และ
สถานะภาพหยา่ร้าง มีจ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยม 14 3.5 
มธัยม 96 24.0 
ปริญญาตรี 216 54.0 
สูงกวา่ปริญญาตรี 74 18.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
จ  านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ มธัยม มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 สูงกว่า
ปริญญาตรี มีจ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และต ่ากวา่มธัยม มีจ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 หยวน 41 10.3 
3,001-6,000 หยวน 119 29.8 
6,001-9,000 หยวน 97 24.3 
9,001-12,000 หยวน 72 18.0 
ตั้งแต่ 12,001 หยวนขึ้นไป 71 17.6 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.5  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากที่สุด คือ 3,001-
6,000 หยวน มีจ านวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ 6,001-9,000 หยวน มีจ านวน 97 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 รายได้ 9,001-12,000 หยวน มีจ  านวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.0 รายได้ตั้ งแต่ 
12,001 หยวนขึ้นไป มีจ านวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 หยวน 
มีจ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยว

ในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท 94 23.4 
3,001-6,000 บาท 135 33.8 
6,001-9,000 บาท 104 26.0 
9,001-12,000 บาท 39 9.8 
ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไป 28 7.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่  4.6  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัมากที่สุดคือ 3,001-6,000 บาทมีจ านวน 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมา 
คือ 6,001-9,000 บาท มีจ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0  ต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท มีจ  านวน 
94 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.4 ค่าใช้จ่าย 9,001-12,000 บาท มีจ  านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8 และ
ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไป มีจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าใน
 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการใชบ้ริการและ/หรือ

ซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้งในศูนยก์ารคา้อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 
 

ประเภทร้านค้าที่ใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ร้านเคร่ืองกีฬา 41 10.3 
ร้านเคร่ืองประดบั 70 17.5 
ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผวิ 177 44.3 
ร้านซีดี ดีวดีี 8 2.0 
ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ 10 2.5 
ร้านบริการเครือข่าย 24 6.0 
ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 132 33.0 
บริษทัทวัร์ 49 12.3 
บริษทัประกนัภยั 9 2.3 
ร้านสะดวกซ้ือ 150 37.5 
ร้านขายยาและอาหารเพือ่สุขภาพ 157 39.3 
ร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน 23 5.8 
ร้านอาหาร 218 54.5 
ร้านแวน่ตา 20 5.0 
ร้านท าผม 14 3.5 
ร้องเทา้และกระเป๋า 186 46.5 
ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 205 51.2 
ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม 85 21.3 
ร้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์ 24 6.0 
ร้านอุปกรณ์ดนตรี 10 2.5 
ร้านนาฬิกา 41 10.3 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามการใชบ้ริการและ/
หรือซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้งในศูนยก์ารคา้อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 
 

ประเภทร้านค้าที่ใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อ่ืนๆ 1 0.3 

หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 

                  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน จ านวน 1 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.7  พบวา่ ประเภทร้านคา้ในศูนยก์ารคา้อ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่ไดรั้บความ
นิยมมากที่สุด คือ ร้านอาหาร มีจ านวน 218 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือร้านเส้ือผา้แฟชัน่ มี
จ  านวน 205 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.2 ร้องเทา้และกระเป๋า มีจ  านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.5 ร้าน
เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิว มีจ  านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพ มีจ านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.3 ร้านสะดวกซ้ือ 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.5 ร้านเบเกอ
ร่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีจ  านวน 132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.0 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม 85 
ราย คิดเป็นร้อยละ 21.3 ร้านเคร่ืองประดบั มีจ  านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.5 บริษทัทวัร์ มีจ  านวน 
49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.3 ร้านเคร่ืองกีฬาและร้านนาฬิกา มีจ  านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.3 ร้าน
บริการเครือข่ายและร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีจ  านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 ร้านหนงัสือและ
เคร่ืองเขียน มีจ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.8 ร้านแว่นตา มีจ  านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.0 ร้าน
ท าผม มีจ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถและร้านอุปกรณ์ดนตรี มี
จ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 บริษทัประกนัภยั มีจ  านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 ร้านซีดี ดีวีดี มี
จ  านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน มีจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 
0.3 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การใชจ่้าย ซ้ือของ 327 81.8 
รับประทานอาหาร 215 53.8 
ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง 200 50.0 
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ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การติดต่อธุรกรรม 11 2.8 
อ่ืนๆ 10 2.5 
หมายเหตุ:  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น จ านวน 10 ราย 

 

จากตารางที่ 4.8  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์หลักในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ มีจ านวน 327 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 81.8  รองลงมา คือ รับประทานอาหาร มีจ  านวน 215 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.8  ใชบ้ริการดา้น
ความบนัเทิง มีจ  านวน 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.0 การติดต่อธุรกรรม มีจ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 2.8 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น มีจ  านวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ  าแนกตามส่ิงจูงใจหลกัในการใช้

บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ 53 13.2 
ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 89 22.3 
ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 130 32.5 
ส่ือสงัคมออนไลน ์ 37 9.2 
ค าแนะน าจากคนรู้จกั 89 22.3 
อ่ืนๆ 2 0.5 

รวม 400 100.0 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง จ  านวน 2 ราย 
 

จากตารางที่ 4.9  พบวา่ ส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม มีจ านวน 130  ราย คิดเป็นร้อยละ 
32.5 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์และค าแนะน าจากคนรู้จกั มีจ  านวน 89 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.3 
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การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์มีจ  านวน 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.2 ส่ือสังคมออนไลน์ มีจ  านวน 37 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง มีจ  านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท้ี่มีอิทธิพลในการใช้
 บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ผู้ที่มีอิทธิพลในการเข้ามาใช้บริการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ตวัเอง 95 23.8 
เพือ่น 157 39.2 
ครอบครัว  67 16.8 
บริษทัทวัร์ 73 18.2 
ที่ท  างาน 8 2.0 
อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่  4.10  พบว่า   ผู ้ที่ มี อิ ท ธิพลมากที่ สุ ดในการใช้บ ริก ารของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เพือ่น มีจ  านวน 157 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.2  รองลงมา คือ ตวัเอง มีจ  านวน 95 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 บริษทัทวัร์ มีจ  านวน 73 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.2 ครอบครัว มีจ  านวน 67 ราย คิด
เป็นร้อยละ 16.8 และที่ท  างาน มีจ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัหยดุที่ใชบ้ริการ
 ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

วันหยุดทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
วนัหยดุตามเทศกาล 103 25.8 
วนัหยดุประจ าสปัดาห์ 25 6.2 
วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 140 35.0 
ไม่แน่นอน 132 33.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.11  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการในวนัหยดุมากที่สุด คือ วนัหยดุ
ลาพกัร้อนประจ าปี มีจ  านวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.0  รองลงมา คือ ไม่แน่นอนมีจ านวน 132 ราย 
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คิดเป็นร้อยละ 33.0  วนัหยดุตามเทศกาลมีจ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.8 และวนัหยุดประจ า
สปัดาห์ มีจ  านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการใช้
 บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ช่วงเวลาในการใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
10:00-12:00 37 9.2 
12:01-14:00 121 30.3 
14:01-17:00 174 43.5 
17:01-22:00 68 17.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่  4.12  พบว่า  ช่วงเวลาที่ผู ้ตอบแบบสอบถามใช้บริการมากที่ สุด คือ 
ช่วงเวลา 14:01-17:00 มีจ  านวน 174 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.5  รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 มี
จ  านวน 121 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.3  ช่วงเวลา 17:01-22:00 มีจ  านวน 68 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.00 
และช่วงเวลา 10:00-12:00 มีจ  านวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเดือนที่ใช้
 บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ช่วงเดือนในการใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 

มกราคม-มีนาคม 44 11.0 
เมษายน-มิถุนายน 104 26.0 
กรกฎาคม-กนัยายน 197 49.2 
ตุลาคม-ธนัวาคม 55 13.8 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการมากที่สุด คือ ช่วง
เดือน กรกฎาคม-กนัยายน มีจ  านวน 197 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายน มีจ านวน 104 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.0 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม มีจ านวน 55 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 13.8 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีจ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

สถานทีส่่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท 120 30.0 
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 156 39.0 
เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 45 11.3 
เมญ่า 50 12.5 
พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 29 7.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.14  พบว่า  สถานที่ส่วนใหญ่ที่ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ จ  านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.0 
รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท จ านวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.0  เมญ่า จ  านวน 
50 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ จ  านวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.3 และพรอมเมเน
ดา รีสอร์ท มอลล ์มีจ  านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุทีใ่ชบ้ริการ
 ศูนยก์ารคา้ใดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ความสะดวกในการเดินทาง 156 39.0 
ใกลท้ี่พกั 61 15.3 
ความสวยงาม 63 15.8 
ความหลากหลาย 193 48.3 
ส่ิงส านวยความสะดวก 165 41.3 
อ่ืนๆ 3 0.8 
หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด จ  านวน 3 ราย 
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จากตารางที่ 4.15  พบวา่ สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ความหลากหลาย มีจ านวน 193 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.3  รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก มี
จ  านวน 165 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.3 ความสะดวกในการเดินทาง มีจ  านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 
39.0 ความสวยงาม มีจ  านวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.8 ใกล้ที่พกั มีจ  านวน 61 ราย คิดเป็นร้อยละ 
15.3 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด มีจ  านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.8  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลทีไ่ดรั้บในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

แหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
เวปไซด ์ 217 54.3 
หนงัสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์ 53 13.3 
ส่ือสงัคมออนไลน ์ 189 47.3 
โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ 122 30.5 
ป้ายโฆษณา 82 20.5 
อ่ืนๆ 24 6.0 
หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์จ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย 
                 ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว จ านวน 5 ราย ขอ้มูลจากเพือ่น จ านวน 2 ราย 
 

จากตารางที่ 4.16  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ แหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวปไซด์ มีจ  านวน 217 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.3  รองลงมา คือ ส่ือ
สงัคมออนไลน์ มีจ  านวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.3 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ มีจ  านวน 122 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.5 ป้ายโฆษณา มีจ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 หนังสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์มีจ  านวน 
53 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์มีจ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากบริษทัน า
เที่ยว จ  านวน 5 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย และขอ้มูลจากเพื่อน จ านวน 2 ราย รวมอ่ืนๆ
ทั้งส้ิน มีจ  านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ 

 

ความถี่ในการใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 คร้ัง 133 33.2 
2-3 คร้ัง 202 50.5 
มากกวา่ 3 คร้ัง 65 16.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.17  พบว่า  ความถ่ีในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง มีจ  านวน 202 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.5  รองลงมา คือ 1 คร้ัง มีจ  านวน 133 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.2 และมากกวา่ 3 คร้ัง มีจ  านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.3  ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการเดินทางใชบ้ริการใน

ศูนยก์ารคา้ 
 

การเดินทางใช้บริการในศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 

เดิน 15 3.8 
จกัรยาน 7 1.7 
จกัรยานยนต ์ 39 9.8 
รถยนตส่์วนตวั 62 15.5 
รถโดยสารสาธารณะ 144 36.0 
รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 133 33.2 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.18  พบว่า  การเดินทางใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ รถโดยสาร
สาธารณะ มีจ านวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ มีจ  านวน 
133 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.2 รถยนต์ส่วนตัว มีจ  านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 จกัรยานยนต์ มี
จ  านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.8 เดิน มีจ  านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.8 และจกัรยาน มีจ านวน 7 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ค่าในแต่ละคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้า จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท 38 9.5 
1,501-3,000 บาท 80 20.0 
3,001-4,500 บาท 97 24.3 
4,501-6,000 บาท 124 31.0 
6,001-7,500 บาท 47 11.8 
7,501 บาทขึ้นไป 14 3.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.19  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 4,501-6,000 บาทต่อคร้ัง มีจ  านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0  รองลงมา คือ 
3,001-4,500 บาทต่อคร้ัง มีจ  านวน 97 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.3 ใช้จ่าย 1,501-3,000 บาทต่อคร้ัง มี
จ  านวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.0 ใช้จ่าย 6,001-7,500 บาทต่อคร้ัง มีจ  านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 
11.8 ใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1,500 บาทต่อคร้ัง มีจ  านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 7,501 บาท
ขึ้นไปต่อคร้ัง มีจ  านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกีย่วกับระดับความส าคญัส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยว    
ชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 

ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์

ด้านผลติภณัฑ์ 

ระดับความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สินคา้และบริการมีความ
หลากหลาย 

252 
(63.0) 

96 
(24.0) 

46 
(11.5) 

6 
(1.5) 

- 
(0.00) 

4.49 
 (มาก) 1 

สินคา้และบริการมี
คุณภาพ 

244 
(61.0) 

103 
(25.8) 

48 
(12.0) 

4 
(1.0) 

1 
(0.2) 

4.46 
 (มาก) 2 

ปริมาณสินคา้และบริการ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

160 
(40.0) 

181 
(45.3) 

49 
(12.2) 

10 
(2.5) 

- 
(0.00) 

4.22 
  (มาก) 4 

สินคา้และบริการตรงกบั
ความตอ้งการ 

235 
(58.8) 

107 
(26.8) 

47 
(11.8) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

4.41 
  (มาก) 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.40 
 (มาก) 

 
  

 จากตารางที่ 4.20  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.40) 
 โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สินคา้และบริการมีความหลากหลาย ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมา คือ สินคา้และบริการมีคุณภาพ  ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.46) สินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับ
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) และปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา 

 

ด้านราคา 

ระดับความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ
สินคา้และบริการ 

226 
(56.5) 

119 
(29.8) 

46 
(11.5) 

8 
(2.0) 

1 
(0.3) 

4.40 
 (มาก) 1 

ราคาของสินคา้และบริการ
ถูกกว่าเม่ือเทียบกบั
สถานท่ีอ่ืน 

139 
(34.8) 

196 
(49.0) 

54 
(13.5) 

8 
(2.0) 

3 
(0.7) 

4.15 
 (มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.28 
 (มาก)  

 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัส่วนประสมทางการตลาด
บริการดา้นราคาในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28)  

โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปน้อย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริการ ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40)  รองลงมา คือ ราคาของสินคา้และบริการถูกกว่าเม่ือเทียบกับ
สถานที่อ่ืน ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

ระดับความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปล
ผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการ
เดินทาง 

144 
(36.0) 

195 
(48.8) 

54 
(13.5) 

7 
(1.8) 

- 
(0.00) 

4.19 
 (มาก) 1 

สถานท่ีส าหรับจอดรถ
เพียงพอ 

124 
(31.0) 

104 
(26.0) 

70 
(17.5) 

93 
(23.3) 

9 
(2.3) 

3.60 
 (มาก) 3 

ระยะเวลาเปิด – ปิด
ศนูยก์ารคา้ 

131 
(32.8) 

122 
(30.5) 

115 
(28.7) 

30 
(7.5) 

2 
(0.5) 

3.88 
 (มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.89 
 (มาก)  

 

จากตารางที่  4.22 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)  

โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา คือ สถานที่ส าหรับจอดรถเพียงพอ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับ
มาก  (ค่าเฉล่ีย 3.88) และสถานที่ส าหรับจอดรถเพียงพอ ให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23   แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ระดับความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือ
ต่างๆ น่าดึงดูด 

104 
(26.0) 

193 
(48.2) 

82 
(20.5) 

21 
(5.3) 

- 
(0.00) 

3.95 
 (มาก) 6 

การให้ส่วนลดราคา
สินคา้และบริการ 

224 
(56.0) 

111 
(27.7) 

51 
(12.7) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.36 
 (มาก) 1 

การจดักิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

203 
(50.7) 

120 
(30.0) 

66 
(16.5) 

11 
(2.8) 

- 
(0.00) 

4.29 
 (มาก) 3 

การแจกของรางวลั แลก
ของสมนาคุณ 

118 
(29.5) 

110 
(27.5) 

141 
(35.2) 

27 
(6.8) 

4 
(1.0) 

3.78 
 (มาก) 7 

มีพนกังานขายให้
ค าแนะน าสินคา้และ
บริการ 

168 
(42.0) 

114 
(28.5) 

83 
(20.7) 

32 
(8.0) 

3 
(0.8) 

4.03 
 (มาก) 5 

สิทธิพิเศษส าหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การคืน
ภาษี 

223 
(55.7) 

102 
(25.5) 

58 
(14.5) 

16 
(4.0) 

1 
(0.3) 

4.33 
 (มาก) 2 

การให้บริการฟรีรถรับ – 
ส่ง 

162 
(40.5) 

146 
(36.5) 

56 
(14.0) 

29 
(7.2) 

7 
(1.8) 

4.07 
 (มาก) 4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.12 
 (มาก)  

  

 จากตารางที่  4.23 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการการส่งเสริมการตลาดในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.12)  
 โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมา คือ  สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี  ให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ ให้
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ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.29) การให้บริการฟรีรถรับ – ส่ง ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.07)  มีพนักงานขายให้ค  าแนะน าสินคา้และบริการ ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก  (ค่าเฉล่ีย 4.03) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือต่างๆ  น่าดึงดูด  ให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ  ให้
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.24  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นบุคลากร 

 

ด้านบุคลากร 

ระดับความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์
ดี 

217 
(54.2) 

104 
(26.0) 

61 
(15.3) 

16 
(4.0) 

2 
(0.5) 

4.30 
 (มาก) 2 

พนกังานมีความรู้ในตวั
สินคา้และบริการ 

210 
(52.5) 

119 
(29.8) 

59 
(14.8) 

12 
(3.0) 

- 
(0.00) 

4.32 
 (มาก) 1 

จ านวนพนกังานเพียงพอ
ต่อการให้บริการ 

139 
(34.8) 

190 
(47.5) 

57 
(14.2) 

14 
(3.5) 

- 
(0.00) 

4.14 
 (มาก) 3 

การแต่งกายของพนกังาน
สุภาพ เรียบร้อย 

133 
(33.3) 

123 
(30.7) 

136 
(34.0) 

6 
(1.5) 

2 
(0.5) 

3.95 
 (มาก) 4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.18 
 (มาก)  

 

จากตารางที่ 4.24 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.18)  

โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ พนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.32)  รองลงมา คือ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.30) จ  านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
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มาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) และการแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรียบร้อย ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.25  แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม

ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการ 

 

ด้านกระบวนการ 

ระดับความส าคญั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

164 
(41.0) 

177 
(44.2) 

53 
(13.3) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.24 
 (มาก) 4 

ความถูกตอ้งในการใน
บริการ 

236 
(59.0) 

116 
(29.0) 

46 
(11.5) 

2 
(0.5) 

- 
(0.00) 

4.45 
 (มาก) 2 

ปริมาณส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีเพียงพอ 

227 
(56.7) 

119 
(29.7) 

48 
(12.0) 

3 
(0.8) 

3 
(0.8) 

4.41 
 (มาก) 3 

ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของศนูยก์ารคา้  260 

(65.0) 
96 

(24.0) 
43 

(10.7) 
- 

(0.00) 
1 

(0.3) 

4.54 
 (มาก
ท่ีสุด) 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.41 
 (มาก)  

  

 จากตารางที่ 4.25 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านกระบวนการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย  4.41)  

 โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ในระดับมากที่ สุด (ค่าเฉล่ีย 4.54) รองลงมา คือ ความถูกต้องในการในบริการ ให้ความส าคัญมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่ เพียงพอ ให้ความส าคัญมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) และความรวดเร็วในการให้บริการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 

 

ด้านการสร้างและ
น าเสนอทางกายภาพ 

ระดับความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่มากทีสุ่ด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความสะอาดของพ้ึนท่ี
ภายนอกและภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

160 
(40.0) 

187 
(46.8) 

48 
(12.0) 

4 
(1.0) 

1 
(0.3) 

4.25 
 (มาก) 3 

ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศนูยก์ารคา้ 

153 
(38.3) 

193 
(48.3) 

46 
(11.5) 

8 
(2.0) 

- 
(0.00) 

4.23 
 (มาก) 4 

ความทนัสมยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

242 
(60.5) 

113 
(28.2) 

41 
(10.3) 

3 
(0.8) 

1 
(0.3) 

4.48 
 (มาก) 1 

การจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ 

240 
(60.0) 

116 
(29.0) 

36 
(9.0) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

4.47 
 (มาก) 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36 
 (มาก)  

  

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอทางกายภาพในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36)  
 โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการในปัจจัยย่อยเรียงตามค่าเฉล่ียของระดับ
ความส าคญัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.48)  รองลงมา คือ การจัดผงัร้านค้าเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินค้า ให้
ความส าคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความสะอาดของพึ้ นที่ภายนอกและภายใน
ศูนยก์ารคา้ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.25) และความสวยงามในการตกแต่ง
ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27  แสดงสรุปค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
นกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคญั ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.40 มาก 2 

ดา้นราคา 4.28 มาก 4 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.89 มาก 7 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.12 มาก 6 

ดา้นบุคลากร 4.18 มาก 5 

ดา้นกระบวนการ 4.41 มาก 1 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.36 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 4.23 มาก  
  

 จากตารางที่  4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยส่วนประสมทางการตลาดบริการเรียงตามค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัจากมาก
ไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมา คือ 
ด้านผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.40) ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.36) ดา้นราคา ให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.28) ด้านบุคลากร ให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.18) ด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความส าคัญมีค่าเฉล่ียในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) และด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 

ตารางที่ 4.28  แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ประเภทการใช้บริการและ/หรือซื้อ
สินค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านเคร่ืองกีฬา 32 9 41 
(23.7) (5) (3.4) (13) (10.2) (11) 

ร้านเคร่ืองประดบั 13 57 70 
(9.6) (12) (21.5) (9) (17.5) (9) 

ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑด์ูแลผวิ 29 148 177 
(21.5) (8) (55.8) (2) (44.3) (4) 

ร้านซีดี ดีวีดี 6 2 8 
(4.4) (14) (0.8) (18) (2.0) (18) 

ร้านบริการล้างรถเคร่ืองประดับรถ
  

5 
(3.7) (15) 

5 
(1.9) (16) 

10 
(2.5) (16) 

ร้านบริการเครือข่าย 
 

23 
(17.0) (9) 

1 
(0.4) (19) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านเบเกอร่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
 

30 
(22.2) (7) 

102 
(38.5) (7) 

132 
(33.0) (7) 

บริษทัทวัร์ 
 

17 
(12.6) (10) 

32 
(12.1) (10) 

49 
(12.2) (10) 

บริษทัประกนัภยั  
 

6 
(4.4) (14) 

3 
(1.1) (17) 

9 
(2.2) (17) 

ร้านสะดวกซ้ือ 
 

31 
(23.0) (6) 

119 
(44.9) (6) 

150 
(37.5) (6) 

ร้านขายยาและอาหารเพ่ือสุขภาพ 37 
(27.4) (4) 

120 
(45.3) (5) 

157 
(39.2) (5) 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ประเภทการใช้บริการและ/หรือซื้อ
สินค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน 9 14 23 
(6.7) (13) (5.3) (11) (5.8) (13) 

ร้านอาหาร 81 137 218 
(60.0) (1) (51.7) (3) (54.5) (1) 

ร้านแว่นตา 13 7 20 
(9.6) (12) (2.6) (15) (5.0) (14) 

ร้านท าผม 5 9 14 
(3.7) (15) (3.4) (13) (3.5) (15) 

ร้องเทา้และกระเป๋า 
 

63 
(46.7) (2) 

123 
(46.4) (4) 

186 
(46.5) (3) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 53 
(39.3) (3) 

152 
(57.4) (1) 

205 
(51.2) (2) 

ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม  
 

15 
(11.1) (11) 

70 
(26.4) (8) 

85 
(21.2) (8) 

ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

13 
(9.6) (12) 

11 
(4.2) (12) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านอุปกรณ์ดนตรี 
 

2 
(1.5) (16) 

8 
(3.0) (14) 

10 
(2.5) (16) 

ร้านนาฬิกา 
 

30 
(22.2) (7) 

11 
(4.2) (12) 

41 
(10.2) (11) 

อ่ืนๆ 0 
(0.0) (0) 

1 
(0.4) (19) 

1 
(0.2) (19) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน จ านวน 1 ราย 
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 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใช้บริการและ/หรือซ้ือสินคา้มาก
ที่สุด ไดแ้ก่ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ ร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 46.7 ร้าน
เส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 39.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 27.4 ร้านเคร่ือง
กีฬา คิดเป็นร้อยละ 23.7 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 23.0 ร้านเบเกอร่ี อาหารว่าง เคร่ืองด่ืมและร้าน
นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 21.5 ร้านบริการเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 17.0 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 12.6 
ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 11.1 ร้านหนังสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ร้าน
แว่นตา ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 9.6 บริษทัประกนัภยัและ
ร้านซีดี ดีวีดี คิดเป็นร้อยละ 4.4 ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถและร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 3.7 
ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริการและ/หรือซ้ือสินคา้มากที่สุด ได้แก่ ร้านเส้ือผา้
แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิว คิดเป็นร้อยละ 55.8 
ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 51.7 ร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 46.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 45.3 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 44.9 ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
คิดเป็นร้อยละ 38.5 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 26.4 ร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อย
ละ 21.5 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 12.1 ร้านหนังสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ร้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 4.2 ร้านเคร่ืองกีฬาและร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 3.4 
ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 3.0 ร้านแวน่ตา คิดเป็นร้อยละ 2.6 ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบั
รถ คิดเป็นร้อยละ 1.9 บริษทัประกนัภยัรถ คิดเป็นร้อยละ 1.1 ร้านซีดี ดีวีดี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ร้าน
บริการเครือข่าย และอ่ืนๆ(ร้านชุดเคร่ืองนอน) เป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29  แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

อายุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31 – 40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านเคร่ืองกีฬา 20 15 6 41 
(12.6) (9) (11.5) (10) (5.4) (13) (10.2) (11) 

ร้านเคร่ืองประดบั 24 16 30 70 
(15.1) (8) (12.3) (9) (27.0) (8) (17.5) (9) 

ร้ าน เค ร่ื อ งส าอ างแ ล ะ
ผลิตภณัฑด์ูแลผวิ 

74 54 49 177 
(46.5) (3) (41.5) (4) (44.1) (5) (44.2) (4) 

ร้านซีดี ดีวีดี 5 1 2 8 
(3.1) (17) (0.8) (16) (1.8) (16) (2.0) (17) 

ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เคร่ืองประดบัรถ 

5 
(3.1) (17) 

1 
(0.8) (16) 

4 
(3.6) (14) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านบริการเครือข่าย 
 

12 
(7.5) (12) 

8 
(6.2) (12) 

4 
(3.6) (14) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านเบเกอร่ี อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 

50 
(31.4) (6) 

41 
(31.5) (7) 

41 
(36.9) (7) 

132 
(33.0) (7) 

บริษทัทวัร์ 
 

18 
(11.3) (11) 

15 
(11.5) (10) 

16 
(14.4) (10) 

49 
(12.2) (10) 

บริษทัประกนัภยั
  

5 
(3.1) (17) 

2 
(1.5) (15) 

2 
(1.8) (16) 

9 
(2.2) (16) 

ร้านสะดวกซ้ือ 
 

60 
(37.7) (4) 

48 
(36.9) (6) 

42 
(37.8) (6) 

150 
(37.5) (6) 

ร้านขายยาและอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

53 
(33.3) (5) 

49 
(37.7) (5) 

55 
(49.5) (3) 

157 
(39.2) (5) 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

อายุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31 – 40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้ านหนั งสื อ และ เค ร่ือ ง
เขียน 

10 4 9 23 
(6.3) (13) (3.1) (14) (8.1) (12) (5.8) (13) 

ร้านอาหาร 86 75 57 218 
(54.1) (1) (57.7) (1) (51.4) (1) (54.5) (1) 

ร้านแว่นตา 10 1 9 20 
(6.3) (13) (0.8) (16) (8.1) (12) (5.0) (13) 

ร้านท าผม 7 4 3 14 
(4.4) (15) (3.1) (14) (2.7) (15) (3.5) (14) 

ร้านร้องเทา้และกระเป๋า 
 

74 
(46.5) (3) 

62 
(47.7) (3) 

50 
(45.0) (4) 

186 
(46.5) (3) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 81 
(50.9) (2) 

68 
(52.3) (2) 

56 
(50.5) (2) 

205 
(51.2) (2) 

ร้านสปาคลินิกเสริมความ
งาม 

36 
(22.6) (7) 

21 
(16.2) (8) 

28 
(25.2) (9) 

85 
(21.2) (8) 

ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8 
(5.0) (14) 

6 
(4.6) (13) 

10 
(9.0) (11) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านอุปกรณ์ดนตรี 
 

6 
(3.8) (16) 

1 
(0.8) (16) 

3 
(2.7) (15) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านนาฬิกา 
 

19 
(11.9) (10) 

12 
(9.2) (11) 

10 
(9.0) (11) 

41 
(10.2) (11) 

อ่ืนๆ 1 
(0.6) (18) 

0 
(0.0) (0) 

0 
(0.0) (0) 

1 
(0.2) (18) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน จ านวน 1 ราย 
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 จากตารางที่ 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ใชบ้ริการและ/
หรือซ้ือสินคา้มากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อย
ละ 50.9 ร้านร้องเทา้และกระเป๋าและ ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผวิ คิดเป็นร้อยละ 46.5 ร้าน
สะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 37.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 33.3 ร้านเบเกอร่ี 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 31.4 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 22.6 ร้าน
เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 15.1  ร้านเคร่ืองกีฬา คิดเป็นร้อยละ 12.6 ร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 11.9 
บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 11.3 ร้านบริการเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้านแว่นตาและร้านหนังสือ
และเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 5.0 ร้านท าผม คิดเป็น
ร้อยละ 4.4 ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 3.8 ร้านซีดี ดีวีดี ร้านบริการล้างรถเคร่ืองประดับรถ 
บริษทัประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 3.1 และ อ่ืนๆ (ร้านชุดเคร่ืองนอน) เป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริการและ/หรือซ้ือสินคา้มากที่สุด คือ 
ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 52.3 ร้องเท้าและ
กระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 47.7 ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลผิว คิดเป็นร้อยละ 41.5 ร้านขายยา
และอาหารเพือ่สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.7 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 36.9 ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่ง
และเค ร่ืองด่ืม  คิดเป็น ร้อยละ 31.5 ร้านสปาคลิ นิก เสริมความงาม คิดเป็น ร้อยละ 16.2 ร้าน
เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 12.3 ร้านเคร่ืองกีฬาและบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 11.5 ร้านนาฬิกา คิด
เป็นร้อยละ 9.2 ร้านบริการเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 6.2 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 4.6 
ร้านหนังสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 3.1 บริษทัประกนัภยั คิดเป็น
ร้อยละ 1.1  ร้านซีดี ดีวีดี ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ ร้านแว่นตา และร้านอุปกรณ์ดนตรี เป็น
ร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุ 41 ปีขึ้ นไป ใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้ามากที่ สุด คือ 
ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 50.5 ร้านขายยาและ
อาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 49.5 ร้านร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 45.0 ร้านเคร่ืองส าอาง
และผลิตภณัฑดู์แลผิวร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 44.1 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 37.8 ร้านเบ
เกอร่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 36.9 ร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 27.0 ร้านสปา
คลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 25.2 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 14.4 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 9.0 ร้านหนังสือและเคร่ืองเขียน และร้านแว่นตา คิดเป็นร้อยละ 8.1 
ร้านเคร่ืองกีฬา คิดเป็นร้อยละ 5.4 ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ และร้านบริการเครือข่าย คิดเป็น
ร้อยละ 3.6 ร้านท าผม และร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 2.7 ร้านซีดี ดีวีดี และบริษทัประกนัภยั 
คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.30  แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านเคร่ืองกีฬา 9 15 17 41 
(5.9) (10) (15.5) (10) (11.9) (10) (10.2) (11) 

ร้านเคร่ืองประดบั 41 19 10 70 
(25.6) (9) (19.6) (8) (7.0) (12) (17.5) (9) 

ร้ า น เค ร่ื อ ง ส า อ า ง แ ล ะ
ผลิตภณัฑด์ูแลผวิ 

77 46 54 177 
(48.1) (3) (47.4) (4) (37.8) (4) (44.2) (4) 

ร้านซีดี ดีวีดี 4 3 1 8 
(2.5) (14) (3.1) (14) (0.7) (18) (2.0) (17) 

ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เคร่ืองประดบัรถ 

5 
(3.1) (13) 

1 
(1.0) (16) 

4 
(2.8) (16) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านบริการเครือข่าย 
 

5 
(3.1) (13) 

10 
(10.3) (11) 

9 
(6.3) (13) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านเบเกอร่ี อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 

63 
(39.4) (7) 

36 
(37.1) (7) 

33 
(23.1) (7) 

132 
(33.0) (7) 

บริษทัทวัร์ 
 

22 
(13.8) (10) 

10 
(10.3) (11) 

17 
(11.9) (10) 

49 
(12.2) (10) 

บริษทัประกนัภยั
  

3 
(1.9) (15) 

2 
(2.1) (15) 

4 
(2.8) (16) 

9 
(2.2) (16) 

ร้านสะดวกซ้ือ 
 

68 
(42.5) (6) 

41 
(42.3) (5) 

41 
(28.7) (5) 

150 
(37.5) (6) 

ร้านขายยาและอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

83 
(51.9) (1) 

38 
(39.2) (6) 

36 
(25.2) (6) 

157 
(39.2) (5) 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน 9 2 12 23 
(5.6) (10) (2.1) (15) (8.4) (11) (5.8) (13) 

ร้านอาหาร 72 55 91 218 
(45.0) (4) (56.7) (2) (63.6) (1) (54.5) (1) 

ร้านแว่นตา 6 7 7 20 
(3.8) (12) (7.2) (12) (4.9) (14) (5.0) (13) 

ร้านท าผม 8 1 5 14 
(5.0) (11) (1.0) (16) (3.5) (15) (3.5) (14) 

ร้องเทา้และกระเป๋า 
 

70 
(43.8) (5) 

50 
(51.5) (3) 

66 
(46.2) (3) 

186 
(46.5) (3) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 81 
(50.6) (2) 

56 
(57.7) (1) 

68 
(47.6) (2) 

205 
(51.2) (2) 

ร้านสปาคลินิกเสริมความ
งาม 

44 
(27.5) (8) 

19 
(19.6) (8) 

22 
(15.4) (8) 

85 
(21.2) (8) 

ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6 
(3.8) (12) 

6 
(6.2) (13) 

12 
(8.4) (11) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านอุปกรณ์ดนตรี 
 

6 
(3.8) (12) 

1 
(1.0) (16) 

2 
(2.1) (17) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านนาฬิกา 
 

4 
(2.5) (14) 

17 
(17.5) (9) 

20 
(14.0) (9) 

41 
(10.2) (11) 

อ่ืนๆ 1 
(0.6) (16) 

0 
(0.0) (0) 

0 
(0.0) (0) 

1 
(0.2) (18) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน จ านวน 1 ราย 
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 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
ใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้ามากที่สุด คือ ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 51.9 
รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 50.6 ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลผิว คิดเป็น
ร้อยละ 48.1 ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 45.0 ร้านร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 43.8 ร้านสะดวก
ซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 42.5 ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 39.4 ร้านสปาคลินิกเสริม
ความงาม คิดเป็นร้อยละ 27.5 ร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 25.6 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 
ร้านเคร่ืองกีฬา และร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 5.0 ร้าน
แว่นตาร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 3.8 ร้านบริการล้างรถ
เคร่ืองประดบัรถ และร้านบริการเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 3.1 ร้านซีดี ดีวดีีและร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 บริษทัประกนัภยั คิดเป็นร้อยละ 1.9 และอ่ืนๆ (ร้านชุดเคร่ืองนอน) เป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใชบ้ริการและ/หรือซ้ือ
สินคา้มากที่สุด คือ ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 56.7 
ร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 51.5 ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์ดูแลผิว คิดเป็นร้อยละ 47.4 
ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 42.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 39.2 ร้านเบเกอร่ี 
อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 37.1 ร้านเคร่ืองประดบัและร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิด
เป็นร้อยละ 19.4 ร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 17.5 ร้านเคร่ืองกีฬา คิดเป็นร้อยละ 15.5 ร้านบริการ
เครือข่ายและบ ริษัททัวร์  คิด เป็น ร้อยละ 10.3 ร้านแว่นตา   คิด เป็นร้อยละ 7.2 ร้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้อยละ 3.4 ร้านซีดี ดีวดีี คิดเป็นร้อยละ 3.1 บริษทัประกนัภยัและร้านหนังสือและ
เคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดับรถ ร้านท าผม และร้านอุปกรณ์
ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้
มากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 47.6 ร้อง
เทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 46.2 ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิว คิดเป็นร้อยละ 37.8 ร้าน
สะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 28.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 25.2 ร้านเบเกอร่ี 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 23.1 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 15.4 ร้าน
นาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 14.0 ร้านเคร่ืองกีฬาและบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 11.9 ร้านหนังสือและเคร่ือง
เขียน และร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 8.4 เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 7.0 ร้านบริการ
เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 6.3 ร้านแวน่ตา คิดเป็นร้อยละ 4.9 ร้านท าผม เป็นร้อยละ 3.5 ร้านบริการลา้ง
รถเคร่ืองประดับรถและบริษทัประกันภยั คิดเป็นร้อยละ 2.8 ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 2.1 
และ ร้านซีดี ดีวดีี คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31  แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านเคร่ืองกีฬา 7 10 24 41 
(7.4) (10) (7.4) (10) (14.0) (11) (10.2) (11) 

ร้านเคร่ืองประดบั 13 28 29 70 
(13.8) (7) (20.7) (8) (17.0) (9) (17.5) (9) 

ร้ า น เค ร่ื อ ง ส า อ า ง แ ล ะ
ผลิตภณัฑด์ูแลผวิ 

28 64 54 177 
(29.8) (5) (47.4) (2) (49.7) (6) (44.2) (4) 

ร้านซีดี ดีวีดี 2 2 4 8 
(2.1) (14) (1.5) (17) (2.3) (18) (2.0) (17) 

ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เคร่ืองประดบัรถ 

4 
(4.3) (12) 

2 
(1.5) (17) 

4 
(2.3) (18) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านบริการเครือข่าย 
 

4 
(4.3) (12) 

3 
(2.2) (16) 

17 
(9.9) (13) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านเบเกอร่ี อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 

34 
(36.2) (3) 

57 
(42.2) (5) 

41 
(24.0) (7) 

132 
(33.0) (7) 

บริษทัทวัร์ 
 

8 
(8.5) (9) 

22 
(16.3) (9) 

19 
(11.1) (12) 

49 
(12.2) (10) 

บริษทัประกนัภยั
  

0 
(0.0) (0) 

7 
(5.2) (12) 

2 
(1.2) (19) 

9 
(2.2) (16) 

ร้านสะดวกซ้ือ 
 

27 
(28.7) (6) 

54 
(40.0) (6) 

69 
(40.4) (5) 

150 
(37.5) (6) 

ร้านขายยาและอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

32 
(34.0) (4) 

54 
(40.0) (6) 

71 
(7.4) (4) 

157 
(39.2) (5) 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทการใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้ของผูต้อบ

 แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

ประเภทการใช้บริการและ/
หรือซื้อสินค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน 7 6 10 23 
(7.4) (10) (4.4) (13) (5.8) (15) (5.8) (13) 

ร้านอาหาร 46 74 98 218 
(48.9) (1) (54.8) (1) (57.3) (3) (54.5) (1) 

ร้านแว่นตา 3 9 8 20 
(3.2) (13) (6.7) (11) (4.7) (16) (5.0) (13) 

ร้านท าผม 4 4 6 14 
(4.3) (12) (3.0) (15) (3.5) (17) (3.5) (14) 

ร้านร้องเทา้และกระเป๋า 
 

28 
(29.8) (5) 

59 
(43.7) (4) 

99 
(57.9) (2) 

186 
(46.5) (3) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 40 
(42.6) (2) 

62 
(45.9) (3) 

103 
(60.2) (1) 

205 
(51.2) (2) 

ร้านสปาคลินิกเสริมความ
งาม 

12 
(12.8) (8) 

36 
(26.7) (7) 

37 
(21.6) (8) 

85 
(21.2) (8) 

ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 5 
(5.3) (11) 

5 
(3.7) (14) 

14 
(8.2) (14) 

24 
(6.0) (12) 

ร้านอุปกรณ์ดนตรี 
 

5 
(5.3) (11) 

4 
(3.0) (15) 

1 
(0.6) (20) 

10 
(2.5) (15) 

ร้านนาฬิกา 
 

8 
(8.5) (9) 

5 
(3.7) (14) 

28 
(16.4) (10) 

41 
(10.2) (11) 

อ่ืนๆ 0 
(0.0) (0) 

0 
(0.0) (0) 

1 
(0.6) (20) 

1 
(0.2) (18) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน จ านวน 1 ราย 
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 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ ากว่าหรือเท่ากับ  3,000 บาท  ใช้บริการและ/หรือซ้ือสินค้ามากที่ สุด คือ 
ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 48.9 รองลงมา คือ ร้านเส้ือผา้แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 42.6 ร้านเบเกอร่ี 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 36.2 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 34.0 
ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผวิ และร้านร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ  29.8 ร้านสะดวก
ซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 28.7 ร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 13.8 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 บริษทัทวัร์และร้านนาฬิกา คิดเป็นร้อยละ 8.5 ร้านเคร่ืองกีฬา และร้านหนงัสือและเคร่ือง
เขียน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 5.3 ร้าน
บริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ ร้านบริการเครือข่ายและร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 4.3 ร้านแวน่ตา คิด
เป็นร้อยละ 3.2 และร้านซีดี ดีวดีี เป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท ใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้มากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ 
ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิว คิดเป็นร้อยละ 47.4 ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 45.9 ร้าน
ร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 43.7 ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 42.2 ร้าน
สะดวกซ้ือและร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 40.0 ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม 
คิดเป็นร้อยละ 26.7 ร้านเคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 20.7 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 16.3 ร้านเคร่ือง
กีฬา คิดเป็นร้อยละ 7.4 ร้านแว่นตา  คิดเป็นร้อยละ 6.7 บริษัทประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 5.2 ร้าน
หนังสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็นร้อยละ 4.4 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้อยละ 3.7 ร้านนาฬิกา
และร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 3.0 ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 3.0 ร้านบริการเครือข่าย คิดเป็น
ร้อยละ 2.2 และ ร้านซีดี ดีวดีีและร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ คิดเป็นร้อยละ 1.5  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั ตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป ใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้มากที่สุด คือ ร้านเส้ือผา้แฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 60.2 
รองลงมา คือ ร้านร้องเทา้และกระเป๋า คิดเป็นร้อยละ 57.9 ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 57.3 ร้านขายยา
และอาหารเพื่อสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 7.4 ร้านสะดวกซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 40.4 ร้านเคร่ืองส าอางและ
ผลิตภณัฑดู์แลผวิ คิดเป็นร้อยละ 49.7 ร้านเบเกอร่ี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 24.0 ร้านส
ปาคลินิกเสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 21.6 เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 17.0 ร้านนาฬิกา คิดเป็น
ร้อยละ 16.4 ร้านเคร่ืองกีฬา คิดเป็นร้อยละ 14.0 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 11.1 ร้านบริการเครือข่าย 
คิดเป็นร้อยละ 9.9 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 8.2 ร้านหนังสือและเคร่ืองเขียน คิดเป็น
ร้อยละ 5.8 และ ร้านแว่นตา คิดเป็นร้อยละ 4.7 ร้านท าผม คิดเป็นร้อยละ 3.5 ร้านซีดี ดีวีดีและร้าน
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บริการล้างรถเคร่ืองประดับรถ คิดเป็นร้อยละ 2.3 บริษัทประกันภัย คิดเป็นร้อยละ 1.2 และร้าน
อุปกรณ์ดนตรีและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ร้านชุดเคร่ืองนอน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.32  แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 108 219 327 
(80.0) (1) (82.6) (1) (81.8) (1) 

รับประทานอาหาร 83 132 215 
(61.5) (2) (49.8) (2) (53.8) (2) 

ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง 66 134 200 
(48.9) (3) (55.8) (3) (50.0) (3) 

การติดต่อธุรกรรม 6 5 11 
(4.4) (4) (1.9) (4) (2.8) (4) 

อ่ืนๆ 
 

3 
(2.2) (5) 

7 
(2.6) (5) 

10 
(2.5) (5) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น จ านวน 10 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิด
เป็นร้อยละ 61.5 ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 48.9 การติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.4 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 82.6 รองลงมา คือ ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 55.8 
รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 49.8 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.6 และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 
1.9 ตามล าดบั 
 
 



 

52 
 

 
ตารางที่ 4.33  แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 131 106 90 327 
(82.4) (1) (81.5) (1) (81.1) (1) (81.8) (1) 

รับประทานอาหาร 77 74 64 215 
(48.4) (3) (56.9) (2) (57.7) (2) (53.8) (2) 

ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง 81 67 52 200 
(50.9) (2) (51.5) (3) (46.8) (3) (50.0) (3) 

การติดต่อธุรกรรม 1 5 5 11 
(0.6) (5) (3.8) (4) (4.5) (4) (2.8) (4) 

อ่ืนๆ 
 

2 
(1.3) (4) 

5 
(3.8) (4) 

3 
(2.7) (5) 

10 
(2.5) (5) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น จ านวน 10 ราย 
 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีวตัถุประสงค์
ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 82.4 รองลงมา คือ ใช้
บริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 50.9 รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 48.4 และอ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
56.9 ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 51.5 และการติดต่อธุรกรรมและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
3.8 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีขึ้นไป มีวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 81.1 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 57.7 
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ใชบ้ริการด้านความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 46.8 การติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.5 และอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.34  แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 122 82 123 327 
(76.2) (1) (84.5) (1) (86.0) (1) (81.8) (1) 

รับประทานอาหาร 86 58 71 215 
(53.8) (2) (59.8) (3) (49.7) (2) (53.8) (2) 

ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง 68 61 71 200 
(42.5) (3) (62.9) (2) (49.7) (2) (50.0) (3) 

การติดต่อธุรกรรม 4 2 5 11 
(2.5) (5) (2.1) (4) (3.5) (3) (2.8) (4) 

อ่ืนๆ 
 

5 
(3.1) (4) 

2 
(2.1) (4) 

3 
(2.1) (4) 

10 
(2.5) (5) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น จ านวน 10 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อย
ละ 76.2 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 53.8 ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อย
ละ 42.5 อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.1 และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีวตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองลงมา คือ ใชบ้ริการดา้น
ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 62.9 รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 59.8 การติดต่อธุรกรรมและอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต้ั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร และ
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ใชบ้ริการด้านความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 49.7 การติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.35  แสดงจ านวนและร้อยละของวตัถุประสงค์ในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 
 

วตัถุประสงค์ในการใช้บริการ 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 71 109 147 327 
(75.5) (1) (80.7) (1) (86.0) (1) (81.8) (1) 

รับประทานอาหาร 49 86 80 215 
(52.1) (2) (63.7) (2) (46.8) (3) (53.8) (2) 

ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง 38 57 105 200 
(40.4) (3) (42.2) (3) (61.4) (2) (50.0) (3) 

การติดต่อธุรกรรม 2 3 6 11 
(2.1) (4) (2.2) (5) (3.5) (4) (2.8) (4) 

อ่ืนๆ 
 

2 
(2.1) (4) 

6 
(4.4) (4) 

2 
(1.2) (5) 

10 
(2.5) (5) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น จ านวน 10 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 52.1 
ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 40.4 การติดต่อธุรกรรมและอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 
80.7 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็นร้อยละ 63.7 ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 
42.2 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มาเดินเล่น และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 2.2  ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั ตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ การใชจ่้าย ซ้ือของ คิดเป็น
ร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 61.4 รับประทานอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 การติดต่อธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอ่ืนๆ ได้แก่ มาเดินเล่น คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.36  แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 18 35 53 
(13.3) (4) (13.2) (4) (13.2) (3) 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 23 66 89 
(17.0) (3) (24.9) (2) (22.2) (2) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 38 92 130 
(28.1) (2) (34.7) (1) (32.5) (1) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 16 21 37 
(11.9) (5) (7.9) (5) (9.2) (4) 

ค าแนะน าจากคนรู้จกั 39 
(28.9) (1) 

50 
(18.9) (3) 

89 
(22.2) (2) 

อ่ืนๆ 1 
(0.7) (6) 

1 
(0.4) (6) 

2 
(0.5) (5) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง จ  านวน 2 ราย 
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ค  าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมา คือ ส่วนลดราคา แลก 
แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 28.1 ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 17.0 การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์คิด
เป็นร้อยละ 13.3 ส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 11.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 



 

56 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 
24.9 การค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 18.9 โฆษณาประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.2 ส่ือ
สงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 7.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดบั 
ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 28 16 9 53 
(17.6) (3) (12.3) (4) (8.1) (4) (13.2) (3) 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 24 34 31 89 
(15.1) (4) (26.2) (2) (27.9) (2) (22.2) (2) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 54 38 38 130 
(34.0) (1) (29.2) (1) (34.2) (1) (32.5) (1) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 15 15 7 37 
(9.4) (5) (11.5) (5) (6.3) (5) (9.2) (4) 

ค าแนะน าจากคนรู้จกั 36 
(22.6) (2) 

27 
(20.8) (3) 

22 
(24.2) (3) 

89 
(22.2) (2) 

อ่ืนๆ 2 
(1.3) (6) 

0 
(0.0) (0) 

0 
(0.0) (0) 

2 
(0.5) (5) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง จ  านวน 2 ราย 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีส่ิงจูงใจหลกั
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา 
คือ ค  าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 22.6 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 17.6 ช่ือเสียง 
ภาพลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.1 ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 9.4 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 
ตามล าดบั 
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 ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิด
เป็นร้อยละ 26.2 ค  าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 20.8 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
12.3 และค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 11.5  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้นไป มีส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิด
เป็นร้อยละ 27.9 ค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 24.2 การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 
8.1 และส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.38  แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 22 7 24 53 
(13.8) (4) (7.2) (5) (16.8) (4) (13.2) (3) 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 34 26 29 89 
(21.2) (2) (26.8) (2) (20.3) (3) (22.2) (2) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 57 31 42 130 
(35.5) (1) (32.0) (1) (29.4) (1) (32.5) (1) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 12 10 15 37 
(7.5) (5) (10.3) (4) (10.5) (5) (9.2) (4) 

ค าแนะน าจากคนรู้จกั 34 
(21.2) (3) 

23 
(23.7) (3) 

32 
(22.4) (2) 

89 
(22.2) (2) 
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ตารางที่ 4.38  (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

อ่ืนๆ 1 0 1 2 
(0.6) (6) (0.0) (0) (0.7) (6) (0.5) (5) 

รวม 160 97 143 400 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง จ  านวน 2 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิด
เป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 21.2 ค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 
และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีส่ิงจูงใจหลักในการ
ใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ 
ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 26.8 ค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 23.7 ส่ือสงัคมออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 และการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีส่ิงจูงใจหลกัใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมา คือ 
ค  าแนะน าจากคนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 22.4 ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.3 การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 16.8 ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.5 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
0.6 ตามล าดบั 
 
 
 



 

59 
 

ตารางที่ 4.39  แสดงจ านวนและร้อยละของส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารค้าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 15 25 13 53 
(16.0) (3) (18.5) (4) (7.6) (5) (13.2) (3) 

ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 14 28 47 89 
(14.9) (4) (20.7) (2) (27.5) (2) (22.2) (2) 

ส่ วนลดราคา แลก  แจก 
แถม 

36 41 53 130 
(38.3) (1) (30.4) (1) (31.0) (1) (32.5) (1) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 8 14 15 37 
(8.5) (5) (10.4) (5) (8.8) (4) (9.2) (4) 

ค าแนะน าจากคนรู้จกั 21 
(22.3) (2) 

26 
(19.3) (3) 

42 
(24.6) (3) 

89 
(22.2) (2) 

อ่ืนๆ 0 
(0.0) (0) 

1 
(0.7) (6) 

1 
(0.6) (6) 

2 
(0.5) (5) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง จ  านวน 2 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท มีส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ ค  าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็น
ร้อยละ 22.3 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 16.0 ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 14.9 
และส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิด
เป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.7 ค าแนะน าจากคนรู้จกั คิดเป็น
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ร้อยละ 19.3 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 18.5 ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 10.4 
และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง คิดเป็นร้อยละ 0.7  ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั ตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป มีส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ คิดเป็นร้อยละ 27.5 ค าแนะน าจากคนรู้จกั คิด
เป็นร้อยละ 24.6 ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 8.8 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 
และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ มคัคุเทศกช์กัจูง คิดเป็นร้อยละ 0.6  ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้มี อิทธิพลในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ผู้มอีทิธิพลในการใช้บริการศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตวัเอง 29 66 95 
(21.5) (2) (24.9) (2) (23.8) (2) 

เพ่ือน 57 100 157 
(42.2) (1) (37.7) (1) (39.2) (1) 

ครอบครัว 29 38 67 
(21.5) (2) (14.3) (4) (16.8) (3) 

บริษทัทวัร์ 15 58 73 
(11.1) (3) (21.9) (3) (18.2) (4) 

ท่ีท  างาน 5 
(3.7) (4) 

3 
(1.1) (5) 

8 
(2.0) (5) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศชายในการเขา้มาใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ ตวัเองและครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 21.5 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 11.1 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ตามล าดบั 
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 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงในการเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 24.9 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 21.9 
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 14.3 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.41  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้มี อิทธิพลในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

ผู้มอีทิธิพลในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตวัเอง 57 19 19 95 
(35.8) (2) (14.6) (3) (17.1) (4) (23.8) (2) 

เพ่ือน 59 58 40 157 
(37.1) (1) (44.6) (1) (36.0) (1) (39.2) (1) 

ครอบครัว 19 28 20 67 
(11.9) (4) (21.5) (2) (18.8) (3) (16.8) (4) 

บริษทัทวัร์ 22 19 32 73 
(13.8) (3) (14.6) (3) (28.8) (2) (18.2) (3) 

ท่ีท  างาน 2 
(1.3) (5) 

6 
(4.6) (4) 

0 
(0.0) (0) 

8 
(2.0) (5) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพือ่น คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็น
ร้อยละ 35.8 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 13.8 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.9 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อย
ละ 1.3  ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ เพือ่น คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 21.5 ตวัเองและบริษทั
ทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 14.6 ที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดบั 
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 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีขึ้นไป ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 28.8 ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 18.8 และตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 17.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.42  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้มี อิทธิพลในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ผู้มอีทิธิพลในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตวัเอง 47 22 26 95 
(29.4) (2) (22.7) (2) (18.2) (3) (23.8) (2) 

เพ่ือน 62 38 57 157 
(38.8) (1) (39.2) (1) (39.9) (1) (39.2) (1) 

ครอบครัว 19 13 35 67 
(11.9) (4) (13.4) (3) (24.5) (2) (16.8) (4) 

บริษทัทวัร์ 32 22 19 73 
(20.0) (3) (22.7) (2) (13.3) (4) (18.2) (3) 

ท่ีท  างาน 0 
(0.0) (0) 

2 
(2.1) (4) 

6 
(4.2) (5) 

8 
(2.0) (5) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่า
กว่าหรือเท่ากับ 3,000 หยวน ในการใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 38.8 
รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 29.4 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 20.0 และครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
11.9 ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ ตวัเองและบริษทัทวัร์คิด
เป็นร้อยละ 22.7 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 13.4 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
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 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 18.2 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 
4.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.43  แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้มี อิทธิพลในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

ผู้มอีทิธิพลในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตวัเอง 32 36 27 95 
(34.0) (1) (26.7) (2) (15.8) (5) (23.8) (2) 

เพ่ือน 27 50 80 157 
(28.7) (2) (37.0) (1) (46.8) (1) (39.2) (1) 

ครอบครัว 11 22 34 67 
(11.7) (4) (16.3) (4) (19.9) (2) (16.8) (4) 

บริษทัทวัร์ 22 23 28 73 
(23.4) (3) (17.0) (3) (16.4) (3) (18.2) (3) 

ท่ีท  างาน 2 
(2.1) (5) 

4 
(3.0) (5) 

2 
(1.2) (6) 

8 
(2.0) (5) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่  4.43 พบว่า ผู ้ที่ มี อิทธิพลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ เพือ่น คิดเป็นร้อยละ 28.7 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 
23.4 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 11.7 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่
เฉล่ียต่อวนั 3,001-6,000 บาท ในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 37.0 



 

64 
 

รองลงมา คือ ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 26.7 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 17.0 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
16.3 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่
เฉล่ียต่อวนั ตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 
46.8 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 19.9 บริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 16.4 ตวัเอง คิดเป็นร้อย
ละ 15.8 และที่ท  างาน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.44  แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

วนัหยุดส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

วนัหยดุตามเทศกาล 27 76 103 
(20.0) (3) (28.7) (2) (25.8) (3) 

วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 11 14 25 
(8.1) (4) (5.3) (4) (6.2) (4) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 39 101 140 
(28.9) (2) (38.1) (1) (35.0) (1) 

ไม่แน่นอน 58 74 132 
(43.0) (1) (27.9) (3) (33.0) (2) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายที่มีวนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 
28.9 วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 20.0 และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีวนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ วนัหยดุลา
พกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ วนัหยุดตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 28.7 ไม่
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 27.9 และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45  แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

วนัหยุดส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

วนัหยดุตามเทศกาล 47 19 37 103 
(29.6) (3) (14.6) (3) (33.3) (2) (25.8) (3) 

วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 14 8 3 25 
(8.8) (4) (6.2) (4) (2.7) (4) (6.2) (4) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 48 48 44 140 
(30.2) (2) (36.9) (2) (39.4) (1) (35.0) (1) 

ไม่แน่นอน 50 55 27 132 
(31.4) (1) (42.3) (1) (24.3) (3) (33.0) (2) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีวนัหยดุที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 31.4 รองลงมา คือ วนัหยุดลาพกัร้อน
ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 30.2 วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 29.6 และวนัหยดุประจ าสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 8.8 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีวนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 36.9 วนัหยดุ
ตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 14.6 และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 41 ปีขึ้นไป มีวนัหยุดที่ใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ 
วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 33.3 
ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46  แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

วนัหยุดส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

วนัหยดุตามเทศกาล 60 10 33 103 
(37.5) (1) (10.3) (3) (23.1) (3) (25.8) (3) 

วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 6 8 11 25 
(3.8) (4) (8.2) (4) (7.7) (4) (6.2) (4) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 52 47 41 140 
(32.5) (2) (48.5) (1) (28.7) (2) (35.0) (1) 

ไม่แน่นอน 42 32 58 132 
(26.2) (3) (33.0) (2) (40.6) (1) (33.0) (2) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีวนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมา คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 32.5 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 26.2 และ
วนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีวนัหยดุที่ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ ไม่แน่นอน คิด
เป็นร้อยละ 33.0 วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 10.3 และวนัหยดุประจ าสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
8.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีวนัหยุดที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ วนัหยุดลาพกัร้อน
ประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 28.7 วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 23.1 และวนัหยดุประจ าสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47  แสดงจ านวนและร้อยละของวนัหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

วนัหยุดส่วนใหญ่ทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

วนัหยดุตามเทศกาล 23 47 33 103 
(24.5) (3) (34.8) (2) (19.3) (3) (25.8) (3) 

วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 7 7 11 25 
(7.4) (4) (5.2) (4) (6.4) (4) (6.2) (4) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 33 48 59 140 
(35.1) (1) (35.6) (1) (34.5) (2) (35.0) (1) 

ไม่แน่นอน 31 33 68 132 
(33.0) (2) (24.4) (3) (39.8) (1) (33.0) (2) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท มีวนัหยุดที่ใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ 
วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมา คือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 33.0 วนัหยดุ
ตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 24.5 และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีวนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี  คิดเป็นร้อยละ 
35.6 รองลงมา คือ วนัหยุดตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 34.8 ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และ
วนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้ นไป มีวนัหยุดที่ใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 39.8 
รองลงมา คือ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 วนัหยดุตามเทศกาล คิดเป็นร้อยละ 19.3 
และวนัหยดุประจ าสปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

10:00-12:00 15 22 37 
(11.1) (4) (8.3) (4) (9.2) (4) 

12:01-14:00 47 74 121 
(34.8) (2) (27.9) (2) (30.2) (2) 

14:01-17:00 50 124 174 
(37.0) (1) (46.8) (1) (43.5) (2) 

17:01-22:00 23 45 68 
(17.0) (3) (17.0) (3) (17.0) (3) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  
 จากตารางที่ 4.48 พบวา่ ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อย
ละ 34.8 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 17.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 11.1 
ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 
14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00  คิดเป็นร้อยละ 27.9 ช่วงเวลา 
17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 17.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.49  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

10:00-12:00 18 11 8 37 
(11.3) (4) (8.5) (4) (7.2) (4) (9.2) (4) 

12:01-14:00 50 42 29 121 
(31.4) (2) (32.3) (2) (26.1) (2) (30.2) (2) 

14:01-17:00 70 51 53 174 
(44.0) (1) (39.2) (1) (47.7) (1) (43.5) (1) 

17:01-22:00 21 26 21 68 
(13.2) (3) (20.0) (3) (18.6) (3) (17.0) (3) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ใช้
บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 
12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 31.4 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 13.2 และช่วงเวลา 10:00-12:00 
คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 32.3 
ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 20.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 8.5 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้นไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 26.1 
ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 18.6 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

10:00-12:00 15 9 13 37 
(9.4) (4) (9.3) (4) (9.1) (4) (9.2) (4) 

12:01-14:00 38 34 49 121 
(23.8) (2) (35.1) (2) (34.3) (1) (30.2) (2) 

14:01-17:00 84 35 55 174 
(52.5) (1) (36.1) (1) (38.5) (2) (43.5) (1) 

17:01-22:00 23 19 26 68 
(14.4) (3) (19.6) (3) (18.2) (3) (17.0) (3) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 6,000 หยวน ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 52.5 
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 23.8 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 14.4 
และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 9.4 ตามล าดบั 
  ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-
14:00 คิดเป็นร้อยละ 35.1 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 19.6 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิด
เป็นร้อยละ 9.3 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001-12,000 หยวน ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 14:01-
17:00 คิดเป็นร้อยละ 38.5 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 18.2 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิด
เป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.51  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

10:00-12:00 16 10 11 37 
(17.0) (3) (7.4) (4) (6.4) (4) (9.2) (4) 

12:01-14:00 22 30 69 121 
(23.4) (2) (22.2) (2) (40.4) (1) (30.2) (2) 

14:01-17:00 34 73 67 174 
(36.2) (1) (54.1) (1) (39.2) (2) (43.5) (1) 

17:01-22:00 22 22 24 68 
(23.4) (2) (16.3) (3) (14.0) (3) (17.0) (3) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 
14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 และช่วงเวลา 17:01-22:00  คิด
เป็นร้อยละ 23.4 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 17.0 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนั 3,001 – 6,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 54.1 
รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 22.2 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 16.3 
และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนัตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็นร้อยละ 
40.4 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็นร้อยละ 39.2 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็นร้อยละ 
14.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

 

ช่วงเดือนทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

มกราคม-มีนาคม 15 29 44 
(11.1) (4) (10.9) (4) (11.0) (4) 

เมษายน-มิถุนายน 42 62 104 
(31.1) (2) (23.4) (2) (26.0) (2) 

กรกฎาคม-กนัยายน 53 144 197 
(39.3) (1) (54.3) (1) (49.2) (1) 

ตุลาคม-ธนัวาคม 25 30 55 
(18.5) (3) (11.3) (3) (13.8) (3) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-
มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 18.5 และช่วงเดือนมกราคม -
มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 11.1 ตามล าดบั 
 ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือน
กรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 23.4 
ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 11.3 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 10.9 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ช่วงเดือนทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อายุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

มกราคม-มีนาคม 16 16 12 44 
(10.1) (3) (12.3) (4) (10.8) (4) (11.0) (4) 

เมษายน-มิถุนายน 52 34 18 104 
(32.7) (2) (26.2) (2) (16.2) (2) (26.0) (2) 

กรกฎาคม-กนัยายน 74 61 62 197 
(46.5) (1) (46.9) (1) (55.9) (1) (49.2) (1) 

ตุลาคม-ธนัวาคม 17 19 19 55 
(10.7) (4) (14.6) (3) (17.1) (3) (13.8) (3) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา คือ ช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 32.7 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 10.1 และช่วง
เดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 10.7 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็น
ร้อยละ 26.2 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 14.6 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็น
ร้อยละ 12.3 ตามล าดบั 
 ช่วงเวลาที่ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้นไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิด
เป็นร้อยละ 16.2 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 17.1 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิด
เป็นร้อยละ 10.8 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.54  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ช่วงเดือนทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

มกราคม-มีนาคม 19 10 15 44 
(11.9) (3) (10.3) (4) (10.5) (4) (11.0) (4) 

เมษายน-มิถุนายน 43 21 40 104 
(26.9) (2) (21.6) (2) (28.0) (2) (26.0) (2) 

กรกฎาคม-กนัยายน 81 54 62 197 
(50.6) (1) (55.7) (1) (43.4) (1) (49.2) (1) 

ตุลาคม-ธนัวาคม 17 12 26 55 
(10.6) (4) (12.4) (3) (18.2) (3) (13.8) (3) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 6,000 หยวน ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อย
ละ 50.6 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 26.9 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิด
เป็นร้อยละ 11.9 และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดบั 
  ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมา คือ ช่วงเดือน
เมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 12.4 และช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามล าดบั 
 ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมา คือ ช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 18.2 และช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55  แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
 วนั 

 

ช่วงเดือนทีใ่ช้บริการ
ศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

มกราคม-มีนาคม 18 18 8 44 
(19.1) (2) (13.3) (3) (4.7) (4) (11.0) (4) 

เมษายน-มิถุนายน 16 34 54 104 
(17.0) (3) (25.2) (2) (31.6) (2) (26.0) (2) 

กรกฎาคม-กนัยายน 45 66 86 197 
(47.9) (1) (48.9) (1) (50.3) (1) (49.2) (1) 

ตุลาคม-ธนัวาคม 15 17 23 55 
(16.0) (4) (12.6) (4) (13.5) (3) (13.8) (3) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.55 พบวา่ ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือน
กรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 19.1 
ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 16.0 
ตามล าดบั 
  ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนั 3,001-6,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 
48.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 25.2 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 และช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม คิดเป็นร้อยละ 12.6 ตามล าดบั 
 ช่วงเดือนที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนัตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน คิดเป็น
ร้อยละ 50.3 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 31.6 ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.56  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

สถานทีส่่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท 35 85 120 
(25.9) (2) (32.1) (2) (30.0) (2) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 56 100 156 
(41.5) (1) (37.7) (1) (39.0) (1) 

เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 18 27 45 
(13.3) (4) (10.2) (4) (11.2) (4) 

เมญ่า 19 31 50 
(14.1) (3) (11.7) (3) (12.5) (3) 

พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 7 
(5.2) (5) 

22 
(8.3) (5) 

29 
(7.2) (5) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.56 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามเพศชายที่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 25.9 เมญ่า คิดเป็นร้อยละ 14.1 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อย
ละ 13.3 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
 สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงทีใ่ชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิด
เป็นร้อยละ 32.1 เมญ่า คิดเป็นร้อยละ 11.7 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 10.2 และพรอมเมเน
ดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

สถานทีส่่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
พอร์ท 

45 36 39 120 
(28.3) (2) (27.7) (2) (35.1) (1) (30.0) (2) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 66 52 38 156 
(41.5) (1) (40.0) (1) (34.2) (2) (39.0) (1) 

เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 16 15 14 45 
(10.1) (4) (11.5) (3) (12.6) (3) (11.2) (4) 

เมญ่า 23 13 14 50 
(14.5) (3) (10.0) (5) (12.6) (3) (12.5) (3) 

พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 9 
(5.7) (5) 

14 
(10.8) (4) 

6 
(5.4) (4) 

29 
(7.2) (5) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี ที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ  41.5 
รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 28.3 เมญ่า คิดเป็นร้อยละ 14.5 
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 10.1 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ คิดเป็นร้อยละ 5.7 
ตามล าดบั 
 สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 27.7 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 11.5 พรอมเมเนดา รีสอร์ท 
มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 10.8 และเมญ่า คิดเป็นร้อยละ 10.0 ตามล าดบั 
 สถานที่ ส่วนใหญ่ของผู ้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปีขึ้ นไป ที่ใช้บริการ
ศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมา คือ 
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เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 34.2 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้และเมญ่า คิดเป็นร้อยละ 12.6 
และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตามล าดบั  
ตารางที่ 4.58  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

สถานทีส่่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
พอร์ท 

49 37 34 120 
(30.6) (1) (38.1) (1) (23.8) (2) (30.0) (2) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 58 33 65 156 
(36.2) (2) (34.0) (2) (45.5) (1) (39.0) (1) 

เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 16 14 15 45 
(10.0) (4) (14.4) (3) (10.5) (3) (11.2) (4) 

เมญ่า 25 10 15 50 
(15.6) (3) (10.3) (4) (10.5) (3) (12.5) (3) 

พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 12 
(7.5) (5) 

3 
(3.1) (5) 

14 
(9.8) (4) 

29 
(7.2) (5) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 6,000 หยวน ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 36.2 เมญ่า คิด
เป็นร้อยละ 15.6 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 10.0 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.5 ตามล าดบั 
  สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ที่
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 38.1  รองลงมา 
คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 34.0 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 14.4 เมญ่า 
คิดเป็นร้อยละ 10.3 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
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 สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ที่
ใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ 
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 23.8 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้และเมญ่า คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.59  แสดงจ านวนและร้อยละของสถานที่ ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

สถานทีส่่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
พอร์ท 

18 28 74 120 
(19.1) (2) (20.7) (2) (43.3) (1) (30.0) (2) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 45 57 54 156 
(47.9) (1) (42.2) (1) (31.6) (2) (39.0) (1) 

เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ 11 18 16 45 
(11.7) (4) (13.3) (4) (9.4) (3) (11.2) (4) 

เมญ่า 13 22 15 50 
(13.8) (3) (16.3) (3) (8.8) (4) (12.5) (3) 

พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์ 7 
(7.4) (5) 

10 
(7.4) (5) 

12 
(7.0) (5) 

29 
(7.2) (5) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.59 พบวา่ สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการ
ท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 47.9 คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิด
เป็นร้อยละ 19.1 รองลงมา เมญ่า คิดเป็นร้อยละ 13.8 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ
พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 
  สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-6,000 บาท ที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
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คิดเป็นร้อยละ 42.2  รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 20.7เมญ่า คิด
เป็นร้อยละ 16.3 เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 13.3 และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ คิดเป็น
ร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 
 สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั
เชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็นร้อยละ 31.6 
เซ็นทรัลกาดสวนแกว้ คิดเป็นร้อยละ 9.4 เมญ่า คิดเป็นร้อยละ 8.8  และพรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล์ 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.60  แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามเพศ 

 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ความสะดวกในการเดินทาง 53 103 156 
(39.3) (2) (38.9) (3) (39.0) (3) 

ใกลท่ี้พกั 27 34 61 
(20.0) (4) (12.8) (5) (15.2) (5) 

ความสวยงาม 26 37 63 
(19.3) (5) (14.0) (4) (15.8) (4) 

ความหลากหลาย 60 133 193 
(44.4) (1) (50.2) (1) (48.2) (1) 

ส่ิงส านวยความสะดวก 52 
(38.5) (3) 

113 
(42.6) (2) 

165 
(41.2) (2) 

อ่ืนๆ 0 
(0.0) (0) 

3 
(1.1) (6) 

3 
(0.8) (6) 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด จ  านวน 3 ราย 
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 จากตารางที่ 4.60 พบว่า สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อย
ละ 39.3 ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 38.5 ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 20.0 และความสวยงาม 
คิดเป็นร้อยละ 19.3 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริการศูนย์การค้ามากที่ สุด คือ ความ
หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ  50.2 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 42.6 ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 38.9 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 14.0 ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 
12.8 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.61  แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามอาย ุ

 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ความสะดวกในการเดินทาง 58 48 50 156 
(36.5) (3) (36.9) (3) (45.0) (1) (39.0) (3) 

ใกลท่ี้พกั 18 21 22 61 
(11.3) (5) (16.2) (5) (19.8) (4) (15.2) (5) 

ความสวยงาม 27 22 14 63 
(17.0) (4) (16.9) (4) (12.6) (5) (15.8) (4) 

ความหลากหลาย 83 64 46 193 
(52.2) (1) (49.2) (1) (41.4) (3) (48.2) (1) 

ส่ิงส านวยความสะดวก 63 
(39.6) (2) 

53 
(40.8) (2) 

49 
(44.1) (2) 

165 
(41.2) (2) 

อ่ืนๆ 0 
(0.0) (0) 

1 
(0.8) (6) 

2 
(1.8) (6) 

3 
(0.8) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด จ  านวน 3 ราย 
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 จากตารางที่ 4.61 พบว่า สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 39.6 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 36.5 ความสวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ 17.0 และใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 40.8 ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 36.9 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 16.9 ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 
16.2 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 
ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 
44.1 ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 41.4 ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 19.8 และความสวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ 12.6 และ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.62  แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ความสะดวกในการเดินทาง 71 32 53 156 
(44.4) (3) (33.0) (3) (37.1) (3) (39.0) (3) 

ใกลท่ี้พกั 25 19 17 61 
(15.6) (4) (19.6) (4) (11.9) (5) (15.2) (5) 

ความสวยงาม 18 18 27 63 
(11.2) (5) (18.6) (5) (18.9) (4) (15.8) (4) 

ความหลากหลาย 73 55 65 193 
(45.6) (1) (56.7) (1) (45.5) (1) (48.2) (1) 
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ตารางที่ 4.62  (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

อ่ืนๆ 1 1 1 3 
(0.6) (6) (1.0) (6) (0.7) (6) (0.8) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด จ  านวน 3 ราย 
  

 จากตารางที่ 4.62 พบวา่ สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 6,000 หยวน ใช้บริการศูนย์การค้ามากที่ สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ  45.6 
รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 38.1 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 
44.4 ใกล้ที่พกั คิดเป็นร้อยละ 15.6 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 11.2 และอ่ืนๆ ได้แก่ สถานที่น่า
ดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก 
คิดเป็นร้อยละ 45.4 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 33.0 ใกล้ที่พกั คิดเป็นร้อยละ 14.3 
ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 8.4 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตั้ งแต่ 9,001 หยวนขึ้ นไป ใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 42.0 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 37.1 ความสวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ 18.9 ใกล้ที่พกั คิดเป็นร้อยละ 11.9 และอ่ืนๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ  0.7 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.63  แสดงจ านวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

สาเหตุที่ใช้บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ความสะดวกในการเดินทาง 45 59 52 156 
(47.9) (1) (43.7) (1) (30.4) (3) (39.0) (3) 

ใกลท่ี้พกั 14 27 20 61 
(14.9) (4) (20.0) (4) (11.7) (5) (15.2) (5) 

ความสวยงาม 19 21 23 63 
(20.2) (3) (15.6) (5) (13.5) (4) (15.8) (4) 

ความหลากหลาย 33 56 104 193 
(35.1) (2) (41.5) (3) (60.8) (1) (48.2) (1) 

ส่ิงส านวยความสะดวก 33 
(35.1) (2) 

58 
(43.0) (2) 

74 
(43.3) (2) 

165 
(41.2) (2) 

อ่ืนๆ 1 
(1.1) (6) 

2 
(1.5) (6) 

0 
(0.0) (0) 

3 
(0.8) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด จ  านวน 3 ราย 
  

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวใน
จงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 47.9 รองลงมา คือ ความหลากหลายและส่ิงส านวยความสะดวก 
คิดเป็นร้อยละ 35.1 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 20.2 ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 14.9 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนั 3,001-6,000 บาท ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 
43.7 รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 43.0 ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 41.5 
ใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 20.0 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 15.6 และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สถานที่น่าดึงดูด คิด
เป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 
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 สาเหตุที่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนัตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 60.8 
รองลงมา คือ ส่ิงส านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 43.3 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 
30.4 ความสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 13.5 และใกลท้ี่พกั คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.64  แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เวปไซด ์ 67 150 217 
(49.6) (1) (56.6) (1) (54.2) (1) 

หนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์ 21 32 53 
(15.6) (5) (12.1) (5) (13.2) (5) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 55 134 189 
(40.7) (2) (50.6) (2) (47.2) (2) 

โบวช์วัร์ของศนูยก์ารคา้ 33 89 122 
(24.4) (3) (33.6) (3) (30.5) (3) 

ป้ายโฆษณา 24 
(17.8) (4) 

58 
(21.9) (4) 

82 
(20.5) (4) 

อ่ืนๆ 9 
(6.7) (6) 

15 
(5.7) (6) 

24 
(6.0) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์จ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย 
                   ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว จ านวน 5 ราย ขอ้มูลจากเพือ่น จ านวน 2 ราย 
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 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีแหล่งข้อมูลในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 49.6 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 
40.7 โบวช์ัวร์ของศูนยก์ารค้า คิดเป็นร้อยละ 24.4 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 17.8 และหนังสือ
นิตยสารส่ิงพมิพ ์คิดเป็นร้อยละ 15.6 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีแหล่งขอ้มูลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวป
ไซด์ คิดเป็นร้อยละ  56.6 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 50.6 โบว์ชัวร์ของ
ศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 33.6 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 21.9 และหนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.65  แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เวปไซด ์ 82 71 64 217 
(51.6) (2) (54.6) (1) (57.7) (1) (54.2) (1) 

หนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์ 23 19 11 53 
(14.5) (5) (14.6) (5) (9.9) (5) (13.2) (5) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 86 56 47 189 
(54.1) (1) (43.1) (2) (42.3) (2) (47.2) (2) 

โบวช์วัร์ของศนูยก์ารคา้ 49 39 34 122 
(30.8) (3) (30.0) (3) (30.6) (3) (30.5) (3) 

ป้ายโฆษณา 32 
(20.1) (4) 

27 
(20.8) (4) 

23 
(20.7) (4) 

82 
(20.5) (4) 

อ่ืนๆ 7 
(4.4) (6) 

8 
(6.2) (6) 

9 
(8.1) (5) 

24 
(6.0) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์จ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย 
                   ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว จ านวน 5 ราย ขอ้มูลจากเพือ่น จ านวน 2 ราย 
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  จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแหล่งขอ้มูล
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ เวป
ไซด์ คิดเป็นร้อยละ 51.6 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 30.8 ป้ายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 20.1 
หนงัสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 4.4 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีแหล่งขอ้มูลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 43.1 โบวช์วัร์
ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 30.0 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 20.8 หนงัสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์คิดเป็น
ร้อยละ 14.6 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้นไป มีแหล่งขอ้มูลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 42.3 โบว์
ชวัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 30.6 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 20.7 และหนงัสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์
คิดเป็นร้อยละ 9.9 และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.66  แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เวปไซด ์ 88 50 79 217 
(55.0) (1) (51.5) (2) (55.2) (1) (54.2) (1) 

หนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์ 17 12 24 53 
(10.6) (5) (12.4) (5) (16.8) (4) (13.2) (5) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 81 55 53 189 
(50.6) (2) (56.7) (1) (37.1) (2) (47.2) (2) 

โบวช์วัร์ของศนูยก์ารคา้ 54 37 31 122 
(33.8) (3) (38.1) (3) (21.7) (3) (30.5) (3) 

ป้ายโฆษณา 38 
(23.8) (4) 

21 
(21.6) (4) 

23 
(16.1) (5) 

82 
(20.5) (4) 
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ตารางที่ 4.66  (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

อ่ืนๆ 7 5 12 24 
(4.4) (6) (5.2) (6) (8.4) (6) (6.0) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์จ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย 
                   ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว จ านวน 5 ราย ขอ้มูลจากเพือ่น จ านวน 2 ราย 
 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีแหล่งขอ้มูลในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมา คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 50.6 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 33.8 ป้าย
โฆษณา คิดเป็นร้อยละ 23.8 หนังสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 10.6 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจาก
มัคคุเทศก์ ข้อมูลจากบริษัทน าเที่ยว ขอ้มูลจากโรงแรม และข้อมูลจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 4.4 
ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีแหล่งขอ้มูลในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ เวปไซด์ คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 โบวช์ัวร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 38.1 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 21.6 หนังสือ
นิตยสารส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 11.8 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมัคคุเทศก์ ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว 
ขอ้มูลจากโรงแรม และขอ้มูลจากเพือ่น คิดเป็นร้อยละ 5.2 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีแหล่งขอ้มูลใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 37.1 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 21.7 หนังสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์คิดเป็นร้อย
ละ 16.8 ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 16.1 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก์ ขอ้มูลจากบริษทัน า
เที่ยว ขอ้มูลจากโรงแรม และขอ้มูลจากเพือ่น คิดเป็นร้อยละ 8.4 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.67  แสดงจ านวนและร้อยละของแหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เวปไซด ์ 54 66 97 217 
(57.4) (1) (48.9) (1) (56.7) (2) (54.2) (1) 

หนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์ 7 26 20 53 
(7.4) (5) (19.3) (4) (11.7) (5) (13.2) (5) 

ส่ือสังคมออนไลน์ 29 58 102 189 
(30.9) (2) (43.0) (2) (59.6) (1) (47.2) (2) 

โบวช์วัร์ของศนูยก์ารคา้ 14 32 76 122 
(14.9) (4) (23.7) (3) (44.4) (3) (30.5) (3) 

ป้ายโฆษณา 21 
(22.3) (3) 

26 
(19.3) (4) 

35 
(20.5) (4) 

82 
(20.5) (4) 

อ่ืนๆ 6 
(6.4) (6) 

11 
(8.1) (5) 

7 
(4.1) (6) 

24 
(6.0) (6) 

 

หมายเหตุ :  ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก ์จ  านวน 13 ราย ขอ้มูลจากโรงแรม จ านวน 4 ราย 
                   ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว จ านวน 5 ราย ขอ้มูลจากเพือ่น จ านวน 2 ราย  
 

 จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท มีแหล่งขอ้มูลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ เวปไซด ์คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 30.9 ป้ายโฆษณา คิด
เป็นร้อยละ 22.3 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 14.9 หนังสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 
7.4 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก์ ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว ขอ้มูลจากโรงแรม และขอ้มูลจาก
เพือ่น คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีแหล่งข้อมูลในการใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 48.9 
รองลงมา คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 43.0 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 23.7 ป้าย
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โฆษณาและหนังสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูลจากมคัคุเทศก์ ขอ้มูล
จากบริษทัน าเที่ยว ขอ้มูลจากโรงแรม และขอ้มูลจากเพือ่น คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป มีแหล่งขอ้มูลในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ส่ือสังคมออนไลน์ คิดเป็น
ร้อยละ 59.6 รองลงมา คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 56.7 โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ คิดเป็นร้อยละ 44.4 
ป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 20.5 หนงัสือนิตยสารส่ิงพมิพ ์คิดเป็นร้อยละ 11.7 และอ่ืนๆไดแ้ก่ ขอ้มูล
จากมัคคุเทศก์ ขอ้มูลจากบริษทัน าเที่ยว ขอ้มูลจากโรงแรม และขอ้มูลจากเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 4.1 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.68  แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

จ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

1 คร้ัง 41 92 133 
(30.4) (2) (34.7) (2) (33.2) (2) 

2-3 คร้ัง 69 133 202 
(51.1) (1) (50.2) (1) (50.2) (1) 

มากกว่า 3 คร้ัง 25 40 65 
(18.5) (3) (15.1) (3) (16.2) (3) 

รวม 135 265 400 
(100.0) (100.0) (100.0) 

  
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีจ านวนคร้ังในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 30.4 และ
มากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีจ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.7 และมากกว่า 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
15.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.69  แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

จ านวนคร้ังในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

1 คร้ัง 47 35 51 133 
(29.6) (2) (26.9) (2) (45.9) (1) (33.2) (2) 

2-3 คร้ัง 84 75 43 202 
(52.9) (1) (57.7) (1) (38.7) (2) (50.5) (1) 

มากกว่า 3 คร้ัง 28 20 17 65 
(17.6) (3) (15.4) (3) (15.3) (3) (16.2) (3) 

รวม 159 130 111 400 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีจ  านวนคร้ัง
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 29.6 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.6 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีจ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 26.9 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 15.4 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้นไป มีจ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมา คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.7 และมากกวา่ 3 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 15.3 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.70  แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

1 คร้ัง 62 24 47 133 
(38.8) (2) (24.7) (2) (32.9) (2) (33.2) (2) 

2-3 คร้ัง 75 57 70 202 
(46.9) (1) (58.8) (1) (49.0) (1) (50.5) (1) 

มากกว่า 3 คร้ัง 23 16 26 65 
(14.4) (3) (16.5) (3) (18.2) (3) (16.2) (3) 

รวม 160 97 143 400 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 46.9 
รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.8 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.4 ตามล าดบั 
  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001 – 9,000 หยวน มีจ านวนคร้ังในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
24.7 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีจ  านวนคร้ังใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
32.9 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.71  แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนย์การค้าของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

1 คร้ัง 34 56 43 133 
(36.2) (2) (41.5) (2) (25.1) (2) (33.2) (2) 

2-3 คร้ัง 37 60 105 202 
(39.4) (1) (44.4) (1) (61.4) (1) (50.5) (1) 

มากกว่า 3 คร้ัง 23 19 23 65 
(24.5) (3) (14.1) (3) (13.5) (3) (16.2) (3) 

รวม 94 135 171 400 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท มีจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 36.2 และมากกว่า 3 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีจ านวนคร้ังในการใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่ สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ  44.4 
รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป มีจ  านวนคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.4 
รองลงมา คือ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 25.1 และมากกวา่ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.72  แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ลกัษณะการเดินทางในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เดิน 7 8 15 
(5.2) (5) (3.0) (5) (3.8) (5) 

จกัรยาน 4 3 7 
(3.0) (6) (1.1) (6) (1.8) (6) 

จกัรยานยนต ์ 12 27 39 
(8.9) (4) (10.2) (4) (9.8) (4) 

รถยนตส่์วนตวั 28 34 62 
(20.7) (3) (12.8) (3) (15.5) (3) 

รถโดยสารสาธารณะ 53 
(39.3) (1) 

91 
(34.3) (2) 

144 
(36.0) (1) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 31 
(23.0) (2) 

102 
(38.5) (1) 

133 
(33.2) (2) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมีลักษณะการเดินทางในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ รถโดยสาร
ของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 23.0 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 20.7 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 
8.9 เดิน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิงมีลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 
34.3 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 12.8 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 10.2 เดิน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และ
จกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.73  แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

ลกัษณะการเดินทางในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เดิน 6 5 4 15 
(3.8) (5) (3.8) (5) (3.6) (4) (3.8) (5) 

จกัรยาน 3 1 3 7 
(1.9) (6) (0.8) (6) (2.7) (5) (1.8) (6) 

จกัรยานยนต ์ 23 12 4 39 
(14.5) (3) (9.2) (4) (3.6) (4) (9.8) (4) 

รถยนตส่์วนตวั 19 22 21 62 
(11.9) (4) (16.9) (3) (18.9) (3) (15.5) (3) 

รถโดยสารสาธารณะ 61 
(38.4) (1) 

54 
(41.5) (1) 

29 
(26.1) (2) 

144 
(36.0) (1) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 47 
(29.6) (2) 

36 
(27.7) (2) 

50 
(45.0) (1) 

133 
(33.2) (2) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.73 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีลกัษณะการ
เดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 38.4 รองลงมา 
คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 29.6 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 14.5 รถยนตส่์วนตวั 
คิดเป็นร้อยละ 11.9 เดิน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดบั  
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีลักษณะการเดินทางในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ รถโดยสารของบริษทั
ทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 27.7 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 16.9 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 9.2 เดิน คิด
เป็นร้อยละ 3.8 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปีขึ้นไป มีลักษณะการเดินทางในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ รถโดยสาร
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สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 26.1 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 18.9 เดินและจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.74  แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ลกัษณะการเดินทางในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เดิน 8 3 4 15 
(5.0) (5) (3.1) (5) (2.8) (4) (3.8) (5) 

จกัรยาน 3 3 1 7 
(1.9) (6) (3.1) (5) (0.7) (5) (1.8) (6) 

จกัรยานยนต ์ 20 10 9 39 
(12.5) (3) (10.3) (3) (6.3) (3) (9.8) (4) 

รถยนตส่์วนตวั 19 9 34 62 
(11.9) (4) (9.3) (4) (23.8) (2) (15.5) (3) 

รถโดยสารสาธารณะ 40 
(25.0) (2) 

43 
(44.3) (1) 

61 
(42.7) (1) 

144 
(36.0) (1) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 70 
(43.8) (1) 

29 
(29.9) (2) 

34 
(23.8) (2) 

133 
(33.2) (2) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.74 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
6,000 หยวน มีลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารของบริษทั
ทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 25.0 จกัรยานยนต ์คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 11.9 เดิน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 
4.9 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีลกัษณะการเดินทาง
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมา คือ รถ
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โดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 29.9 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 10.3 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็น
ร้อยละ 9.3 และ เดินและจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีลักษณะการ
เดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมา 
คือ รถยนตส่์วนตวัและรถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 23.8 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 6.3 
เดิน คิดเป็นร้อยละ 2.8 และจกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
  
ตารางที่ 4.75  แสดงจ านวนและร้อยละของลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของผูต้อบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 

ลกัษณะการเดินทางในการใช้
บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

เดิน 1 11 3 15 
(1.1) (5) (8.1) (4) (1.8) (6) (3.8) (5) 

จกัรยาน 2 1 4 7 
(2.1) (4) (0.7) (5) (2.3) (5) (1.8) (6) 

จกัรยานยนต ์ 13 11 15 39 
(13.8) (3) (8.1) (4) (8.8) (4) (9.8) (4) 

รถยนตส่์วนตวั 14 16 32 62 
(14.9) (2) (11.9) (3) (18.7) (3) (15.5) (3) 

รถโดยสารสาธารณะ 32 
(34.0) (1) 

42 
(31.1) (2) 

70 
(40.9) (1) 

144 
(36.0) (1) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 32 
(34.0) (1) 

54 
(40.0) (1) 

47 
(27.5) (2) 

133 
(33.2) (2) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.75 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท มีลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ 
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รถยนตส่์วนตวั คิดเป็นร้อยละ 14.9 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 13.8 จกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และ
เดิน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001-
6,000 บาท มีลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 31.1 รถยนตส่์วนตวั คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 เดินและจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 8.1 และ จกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป มีลกัษณะการเดินทางในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ 
คิดเป็นร้อยละ 40.9 รองลงมา คือ รถโดยสารของบริษทัทวัร์ คิดเป็นร้อยละ 27.5 รถยนตส่์วนตวั คิด
เป็นร้อยละ 18.7 จกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ 8.8 จกัรยาน คิดเป็นร้อยละ 2.3 และเดิน คิดเป็นร้อยละ 
1.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.76  แสดงจ านวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ

ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

การใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใช้บริการ
ศูนย์การค้า 

เพศ   
รวม ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาท 52 163 215 
(38.5) (2) (61.5) (1) (53.8) (1) 

4,501 บาทข้ึนไป 83 102 185 
(61.5) (1) (38.5) (2) (46.2) (2) 

รวม 135 
(100.0) 

265 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.76 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย ใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใช้
บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ใช้
จ่าย ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง ใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
คือ ใชจ่้าย ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ใชจ่้าย 4,501 บาท
ขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.5 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.77  แสดงจ านวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

 

การใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

อาย ุ  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

31-40 ปี 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

41 ปีขึน้ไป 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาท 89 53 73 215 
(56.0) (1) (40.8) (2) (65.8) (1) (53.8) (1) 

4,501 บาทข้ึนไป 70 77 38 185 
(44.0) (2) (59.2) (1) (34.2) (2) (46.2) (2) 

รวม 159 
(100.0) 

130 
(100.0) 

111 
(100.0) 

400 
(100.0) 

 

 จากตารางที่ 4.77 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาท ใชจ่้ายใน
แต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้ายต ่าต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.0 ตามล าดบั 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี  ใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ ใชจ่้าย ต  ่า
กวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปีขึ้ นไป ใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใช้จ่าย ต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมา 
คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 34.2 ตามล าดบั 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

100 
 

ตารางที่ 4.78  แสดงจ านวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

การใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
6,000 หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

6,001-9,000 
หยวน 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาท 113 46 56 215 
(70.6) (1) (47.4) (2) (39.2) (2) (53.8) (1) 

4,501 บาทข้ึนไป 47 51 87 185 
(29.4) (2) (52.6) (1) (60.8) (1) (46.2) (2) 

รวม 160 
(100.0) 

97 
(100.0) 

143 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.78 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
6,000 หยวน ใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใช้จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมา คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
29.4 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใชจ่้ายในแต่ละคร้ังใน
การใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.6 รองลงมา 
คือ ใชจ่้าย ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ใชจ่้ายในแต่ละ
คร้ังในการใช้บริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 60.8 
รองลงมา คือ ใชจ่้าย ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.79  แสดงจ านวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อ
วนั 

 

การใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการ
ใช้บริการศูนย์การค้า 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
3,000 บาท 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

3,001-6,000 บาท 

 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาท
ขึน้ไป 
จ านวน 

(ร้อยละ) (ล าดับ) 

รวม 
 

จ านวน 
(ร้อยละ) (ล าดับ) 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาท 71 85 59 215 
(75.5) (1) (63.0) (1) (34.5) (2) (53.8) (1) 

4,501 บาทข้ึนไป 23 50 112 185 
(24.5) (2) (37.0) (2) (65.5) (1) (46.2) (2) 

รวม 94 
(100.0) 

135 
(100.0) 

171 
(100.0) 

400 
(100.0) 

  

 จากตารางที่ 4.79 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท ใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มาก
ที่สุด คือ ใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ ใชจ่้าย 4,501 
บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24.5 ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 3,001 
– 6,000 บาท ใช้จ่ายในแต่ละคร้ังในการใชจ่้าย ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
63.0 ตามล าดบั รองลงมา คือ ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 37.0 
 ผูต้อบแบบสอบถามที่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนัตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไป ใชจ่้ายในแต่ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้น
ไปต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ ใชจ่้าย ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 34.5 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 5  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ขอผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 

 
ตารางที่ 4.80  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านผลติภณัฑ์ 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

สิ น ค้ าแ ล ะบ ริก าร มี ค ว าม
หลากหลาย 

4.39 4.54 -1.89 0.06 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

สินคา้และบริการมีคุณภาพ 4.33 4.53 -2.27 0.02* แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ป ริม าณ สิน ค้ าแล ะบ ริก าร
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4.18 4.25 -0.94 0.35 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

สินค้าและบริการตรงกับความ
ตอ้งการ 

4.33 4.45 -1.46 0.14 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.31 4.44 -1.82 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.80 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นผลิตภณัฑ ์ในภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัย่อยด้านสินคา้และ
บริการมีความหลากหลาย ปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการ และสินคา้และบริการ
ตรงกบัความตอ้งการ ไม่แตกต่างกนัระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นสินคา้และบริการมีคุณภาพ แตกต่างกนัระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชายและเพศหญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดับความส าคัญมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชาย 
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ตารางที่ 4.81  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านราคา 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ราค าเหมาะสมกับ คุณภาพ
สินคา้และบริการ 

4.26 4.48 -2.61 0.00* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ราคาของสินค้าและบริการถูก
กว่าเม่ือเทียบกบัสถานท่ีอ่ืน 

4.05 4.20 -1.80 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก)  (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 4.34 -2.51 0.01* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.81 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นราคา ในภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยด้านราคาของ
สินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืน ไม่แตกต่างกนัระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย
และเพศหญิง 

 ปัจจยัยอ่ยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา้และบริการแตกต่างกันระหว่างผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
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ตารางที่ 4.82  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

สถ าน ท่ี ตั้ งส ะดวก ต่ อก าร
เดินทาง 

4.09 4.24 -1.99 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

สถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอ 3.74 3.53 1.68 0.09 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ระยะเวลาเปิด-ปิดศนูยก์ารคา้ 3.88 3.87 0.09 0.92 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.90 3.88 0.26 0.79 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.82 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 

 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของปัจจัยย่อยด้านสถานที่
ส าหรับจอดรถเพยีงพอ  และระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้ ไม่แตกต่างกนัระหวา่งผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง 

 ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง แตกต่างกนัระหวา่งผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัมากกว่าผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชาย 
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ตารางที่ 4.83  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 

 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูด 

3.92 3.97 -0.54 0.58 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การให้ส่วนลดราคาสินคา้และ
บริการ 

4.20 4.44 -2.72 0.01* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

4.19 4.34 -1.74 0.08 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การแจกของรางวลั แลกของ
สมนาคุณ 

3.76 3.78 -0.21 0.83 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

มีพนักงานขายให้ค าแนะน า
สินคา้และบริการ 

4.00 
(มาก) 

4.05 
(มาก) 

-0.42 0.67 ไม่แตกต่าง 

สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ 
เช่น การคืนภาษี 

4.20 
(มาก) 

4.39 
(มาก) 

-2.02 0.04* แตกต่าง 

การให้บริการฟรีรถรับ-ส่ง 
 

3.93 
(มาก) 

4.14 
(มาก) 

-2.03 0.04* แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.03 4.16 -1.85 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.83 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยด้านการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือต่างๆ น่าดึงดูด การจดักิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวลั 
แลกของสมนาคุณ และการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ  ไม่แตกต่างกันระหว่างผู ้ตอบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง 
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 ปัจจยัยอ่ยดา้นการให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น 
การคืนภาษี และการให้บริการฟรีรถรับ-ส่ง แตกต่างกนัระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศ
ชาย 
 

ตารางที่ 4.84  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านบุคลากร 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 4.22 4.33 -1.03 0.30 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

พนักงานมีความรู้ในตัวสินค้า
และบริการ 

4.27 4.34 -0.87 0.38 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

จ านวนพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการ 

4.08 4.16 -0.97 0.33 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)     

ก ารแ ต่ งก ายขอ งพนั ก งาน
สุภาพ เรียบร้อย 

3.96 3.94 0.25 0.80 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.14 4.19 -0.86 0.39 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.84 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นบุคลากร ในภาพรวมระหวา่งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัยอ่ยด้านพนักงานมี
มนุษยสัมพนัธ์ดี พนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ จ านวนพนักงานเพยีงพอต่อการให้บริการ
และสินคา้และการแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรียบร้อย ไม่แตกต่างกนัระหว่างผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง 
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ตารางที่ 4.85  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
เพศ 

 

ด้านกระบวนการ 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.10 4.32 -2.78 0.01* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความถูกตอ้งในการในบริการ 4.36 4.52 -2.04 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเพียงพอ 

4.31 4.46 -1.80 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ระบบรักษาความปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.47 4.57 -1.38 0.16 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.31 4.47 -0.86 0.39 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.85 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญั 
0.05 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยปริมาณส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอ และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนยก์ารคา้ ไม่แตกต่างกันระหว่างผูต้อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง 

 ปัจจยัยอ่ยความรวดเร็วในการให้บริการ และความถูกตอ้งในการในบริการแตกต่างกนั
ระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดบั
ความส าคญัมากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามเพศชาย 
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ตารางที่ 4.86  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในการใช้บริการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ   
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ชาย หญงิ 

(n = 135) (n = 265) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ความสะอาดของพ้ึนท่ีภายนอก
และภายในศนูยก์ารคา้ 

4.12 4.32 -2.67 0.01* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความสวยงามในการตกแต่ง
ภายนอกและภายในศนูยก์ารคา้ 

4.13 4.28 -2.00 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความทนัสมยัของศนูยก์ารคา้ 4.38 4.52 -1.88 0.06 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ 
สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

4.39 4.51 -1.35 0.17 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.26 4.41 -2.21 0.03* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.86 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความ
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจัยย่อยด้านความ
ทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ และการจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ ไม่แตกต่าง
กนัระหวา่งผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง  

 ปัจจยัยอ่ยดา้นความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ และความสวยงาม
ในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ แตกต่างกนัระหว่างผูต้อบแบบสอบถามเพศชายและ
เพศหญิง โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัมากกว่าผูต้อบแบบสอบถาม
เพศชาย 
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ตารางที่ 4.87  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

สิ น ค้ าแ ล ะบ ริก าร มี ค ว าม
หลากหลาย 

4.40 4.58 -2.34 0.02* แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

สินคา้และบริการมีคุณภาพ 4.42 4.52 -1.25 0.21 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ป ริม าณ สิน ค้ าแล ะบ ริก าร
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4.15 4.31 -2.12 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

สินค้าและบริการตรงกับความ
ตอ้งการ 

4.34 4.49 -1.88 0.06 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.32 4.47 -2.20 0.03* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.87 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระหว่างกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้ นไปต่อคร้ัง มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยดา้นสินคา้และ
บริการมีคุณภาพและสินคา้ และสินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ ไม่แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่ม
กลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 ในปัจจยัยอ่ยด้านสินคา้และบริการมีความหลากหลายและปริมาณสินคา้และบริการ
เพยีงพอต่อความตอ้งการ แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่มกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง
และกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้น
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ไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญัมากกว่ากลุ่มค่าใช้จ่ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.88  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้าย
ต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านราคา 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ราค าเหมาะสมกับ คุณภาพ
สินคา้และบริการ 

4.33 4.49 -2.03 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ราคาของสินค้าและบริการถูก
กว่าเม่ือเทียบกบัสถานท่ีอ่ืน 

4.09 4.22 -1.71 0.09 ไม่แตกต่าง 
(มาก)  (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.21 4.36 -2.12 0.04* แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.88 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นราคา ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระหวา่งกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง มีความแตกต่างกันที่ระดบันัยส าคญั 
0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยด้านราคาของ
สินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืน ไม่แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่มกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ในปัจจยัยอ่ยดา้นราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่ม
กลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัมากกวา่กลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.89  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

สถ าน ท่ี ตั้ งส ะดวก ต่ อก าร
เดินทาง 

4.20 4.17 0.43 0.67 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

สถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอ 3.57 3.64 -0.54 0.59 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ระยะเวลาเปิด-ปิดศนูยก์ารคา้ 3.84 3.92 -0.84 0.40 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.87 3.91 -0.49 0.63 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.89 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระหว่างกลุ่มค่าใชจ่้าย
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง ไม่มีความแตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยดา้นสถานที่ตั้ง
สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่ส าหรับจอดรถเพียงพอ และระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้ ไม่แตกต่าง
กนั ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้น
ไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.90  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูด 

3.93 3.97 -5.19 0.60 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การให้ส่วนลดราคาสินคา้และ
บริการ 

4.34 4.39 -0.40 0.69 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

4.22 4.37 -1.78 0.08 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

การแจกของรางวลั แลกของ
สมนาคุณ 

3.10 3.86 -1.66 0.10 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

มีพนักงานขายให้ค าแนะน า
สินคา้และบริการ 

3.93 
(มาก) 

4.15 
(มาก) 

-2.14 0.03* แตกต่าง 

สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ 
เช่น การคืนภาษี 

4.29 
(มาก) 

4.36 
(มาก) 

-0.78 0.44 ไม่แตกต่าง 

การให้บริการฟรีรถรับ-ส่ง 
 

4.04 
(มาก) 

4.10 
(มาก) 

-0.56 0.58 ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.07 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

-1.57 0.12 ไม่แตกต่าง 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 จากตารางที่ 4.90 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ดา้นส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระหวา่งกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง ไม่มีความแตกต่างกันที่
ระดบันยัส าคญั 0.05  
 เม่ือพจิารณาในปัจจยัยอ่ยพบว่า ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยดา้นการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือต่างๆ น่าดึงดูด การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ การจดักิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การ
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คืนภาษี และการให้บริการฟรีรถรับ-ส่ง ไม่แตกต่างกนั ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในปัจจยัยอ่ยดา้นมีพนกังานขายใหค้  าแนะน าสินคา้และบริการ แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่ม
กลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัมากกวา่กลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.91  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านบุคลากรในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านบุคลากร 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 4.27 4.32 -0.49 0.62 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

พนักงานมีความรู้ในตัวสินค้า
และบริการ 

4.26 4.38 -1.48 0.14 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

จ านวนพนักงานเพียงพอต่อ
การให้บริการ 

4.11 4.17 -0.77 0.44 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)     

ก ารแ ต่ งก ายขอ งพนั ก งาน
สุภาพ เรียบร้อย 

3.90 4.00 -1.12 0.27 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.14 4.22 -1.27 0.21 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.91 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นบุคลากร ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อคร้ังที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ระหว่างกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพจิารณาในปัจจยัยอ่ยพบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัยอ่ยดา้นพนักงานมี
มนุษยสัมพนัธ์ดี พนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ จ านวนพนักงานเพยีงพอต่อการให้บริการ 
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และการแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรียบร้อย ไม่แตกต่างกนั ระหวา่งกลุ่มกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.92  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง

การตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
ค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านกระบวนการ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 4.25 4.23 0.25 0.81 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความถูกตอ้งในการในบริการ 4.46 4.48 -0.28 0.78 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวก
ท่ีเพียงพอ 

4.38 4.44 -0.78 0.43 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ระบบรักษาความปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.53 4.54 -0.01 1.0 ไม่แตกต่าง 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.41 4.42 -0.25 0.80 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.92 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นกระบวนการ ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ระหวา่งกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจัยย่อยด้านความ
รวดเร็วในการใหบ้ริการ ความถูกตอ้งในการในบริการ ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอ และ
ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที่ 4.93  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในการใช้บริการของ
ผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 

 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังทีใ่ช้บริการศูนย์การค้า  
 

T-Test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั

4,500 บาท 
4,501 บาทขึน้ไป 

 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ความสะอาดของพ้ึนท่ีภายนอก
และภายในศนูยก์ารคา้ 

4.26 4.25 0.10 0.92 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความสวยงามในการตกแต่ง
ภายนอกและภายในศนูยก์ารคา้ 

4.17 4.30 -1.79 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

ความทนัสมยัของศนูยก์ารคา้ 4.42 4.55 -1.85 0.07 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ 
สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

4.41 4.53 -1.54 0.13 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มากท่ีสุด)    

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.32 4.41 -1.50 0.13 ไม่แตกต่าง 
(มาก) (มาก)    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.93 พบวา่ ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ในภาพรวมค่าใชจ่้ายต่อคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ระหวา่งกลุ่มค่าใชจ่้ายต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ัง 
ไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 เม่ือพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่า ค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจัยย่อยด้านความ
สะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายใน
ศูนยก์ารคา้ ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ และการจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือ 
ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต ่ากว่าหรือเท่ากับ 4,500 บาทต่อคร้ังและกลุ่มค่าใช้จ่าย 
4,501 บาทขึ้นไปต่อคร้ังของผูต้อบแบบสอบถาม  
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ตารางที่ 4.94  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.94 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาย ุแตกต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ สินคา้และบริการมีคุณภาพและสินคา้และบริการตรงกบัความ
ตอ้งการ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ สินคา้และบริการมีความหลากหลายและปริมาณสินคา้
และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ 

ด้านผลติภณัฑ์ 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

สินค้าและบ ริก าร มี
ความหลากหลาย 

4.61 
(มากท่ีสุด) 

4.45 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.84 0.01* 
แตกต่าง 

สินค้าและบ ริก าร มี
คุณภาพ 

4.58 
(มากท่ีสุด) 

4.40 
(มาก) 

4.37 
(มาก) 

3.15 0.05 
ไม่แตกต่าง 

ป ริม าณ สิ น ค้ าแ ล ะ
บ ริก าร เพี ย งพ อ ต่ อ
ความตอ้งการ 

4.38 
(มาก) 

4.16 
(มาก) 

4.08 
(มาก) 

6.11 0.00* 
 

แตกต่าง 

สินค้าและบริการตรง
กบัความตอ้งการ 

4.49 
(มาก) 

4.43 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

2.43 0.09 
ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 

4.36 
(มาก) 

4.26 
(มาก) 

5.00 0.01* 
แตกต่าง 
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โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.95-ตาราง
ที ่4.96 
ตารางที่ 4.95 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 เร่ือง สินคา้และบริการมีความหลากหลาย จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.16251 0.17 

41 ปีข้ึนไป 0.28302 0.01* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.16251 0.17 

41 ปีข้ึนไป 0.12051 0.57 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.28302 0.01* 

31-40 ปี 0.12051 0.57 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่  4.95 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของสินคา้และบริการมีความหลากหลาย จ าแนกตามอายเุป็น
รายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของสินคา้และบริการมีความหลากหลายแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของสินคา้และบริการมีความหลากหลายมากกว่ากลุ่มอายรุะหว่าง 41 ปี
ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.96 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
 เร่ือง ปริมาณสินคา้และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.22211* 0.04* 

41 ปีข้ึนไป 0.30257* 0.01* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.22211* 0.04* 

41 ปีข้ึนไป 0.08046 0.71 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0. 30257* 0.01* 

31-40 ปี -0. 08046 0.71 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่  4.96 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑใ์นเร่ืองของปริมาณสินคา้และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ จ าแนก
ตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อ
ความตอ้งการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  

กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 31-40 ปี โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  ให้
ระดับความส าคญัในเร่ืองของปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหวา่ง 31 – 40 ปี 
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของปริมาณสินคา้และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.97  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.97 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของด้านราคาในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ ราคาของสินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่
อ่ืน 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.98  
 
 
 
 

ด้านราคา 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้และ
บริการ 

4.52 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.35 
(มาก) (1) 

4.30 
(มาก) (1) 

2.90 0.06 
 
ไม่

แตกต่าง 
ราคาของสินคา้และ
บริการถูกกว่าเม่ือเทียบ
กบัสถานท่ีอ่ืน 

4.31 
(มาก) (2) 

4.05 
(มาก) (2) 

4.03 
(มาก) (2) 

5.56 0.00* 
แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.41 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.17 
(มาก) 

5.27 0.01* 
แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.98 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา เร่ือง
 ราคาของสินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืน จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.25433 0.02* 

41 ปีข้ึนไป 0.27214 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.25433 0.02* 

41 ปีข้ึนไป 0.01781 0.98 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.27214 0.02* 

31-40 ปี -0.01781 0.98 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่  4.98 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านราคาในเร่ืองของราคาของสินคา้และบริการถูกกว่าเม่ือเทียบกับสถานที่อ่ืน 
จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของราคาของสินคา้และบริการถูก
กวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืนแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั  0.05 มีจ  านวน 2 คู่ 
ไดแ้ก่  

กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 31-40 ปี โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  ให้
ระดบัความส าคญัในเร่ืองของราคาของสินคา้และบริการถูกกว่าเม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืนมากกว่ากลุ่ม
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของราคาของสินคา้และบริการถูกกว่าเม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืนมากกว่า
กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.99  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.99 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาย ุแตกต่าง
กนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ สถานที่ส าหรับจอดรถเพยีงพอ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางและระยะเวลาเปิด – ปิด
ศูนยก์ารคา้ 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.100-ตาราง
ที ่4.101 
 
 

ด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

สถานท่ีตั้งสะดวก
ต่อการเดินทาง 

4.31 
(มาก) (1) 

3.72 
(มาก) (1) 

3.99 
(มาก) (1) 

5.89 
 

0.03* 
 

แตกต่าง 

สถานท่ีส าหรับ
จอดรถเพียงพอ 

4.19 
(มาก) (2) 

3.65 
(มาก) (2) 

3.92 
(มาก) (2) 

2.76 
 

0.07 
 

ไม่
แตกต่าง 

ระยะเวลาเปิด-ปิด
ศนูยก์ารคา้ 

4.01 
(มาก) (3) 

3.38 
(มาก) (3) 

3.66 
(มาก) (3) 

4.13 
 

0.02* 
 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.17 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

3.86 
(มาก) 

5.83 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.100 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทาง
 การจดัจ าหน่าย เร่ืองสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อาย ุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.12216 0.41 

41 ปีข้ึนไป 0.30546 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.12216 0.41 

41 ปีข้ึนไป 0.18330 0.13 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.30546 0.00* 

31-40 ปี -0.18330 0.13 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.100 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง จ าแนกตาม
อายเุป็นรายคู่ พบวา่ อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากกว่ากลุ่มอายรุะหว่าง 41 ปีขึ้น
ไป 
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ตารางที่ 4.101 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทาง
 การจดัจ าหน่าย เร่ือง ระยะเวลาเปิด – ปิดศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.07833 0.79 

41 ปีข้ึนไป 0.33605 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.07833 0.79 

41 ปีข้ึนไป 0.25773 0.12 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.33605 0.02* 

31-40 ปี -0.25773 0.12 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.101 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองของระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ พบวา่ อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.102 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามอาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.102 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาย ุแตกต่าง
กนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผา่น
ส่ือต่างๆ น่าดึงดูด 

4.04 
(มาก) (5) 

4.00 
(มาก) (6) 

3.76 
(มาก) (5) 

4.43 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 

การให้ส่วนลดราคา
สินคา้และบริการ 

4.47 
(มาก) (1) 

4.42 
(มาก) (1) 

4.13 
(มาก) (1) 

6.17 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

การจดักิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

4.43 
(มาก) (2) 

4.28 
(มาก) (3) 

4.09 
(มาก) (2) 

5.65 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

การแจกของรางวลั 
แลกของสมนาคุณ 

3.97 
(มาก) (6) 

3.80 
(มาก) (7) 

3.47 
(มาก) (6) 

9.14 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

มีพนกังานขายให้
ค าแนะน าสินคา้และ
บริการ 

4.13 
(มาก) (4) 

4.02 
(มาก) (5) 

3.90 
(มาก) (3) 

1.64 
 

0.20 
 

ไม่แตกต่าง 

สิทธิพิเศษส าหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การ
คืนภาษี 

4.47 
(มาก) (1) 

4.35 
(มาก) (2) 

4.09 
(มาก) (2) 

6.31 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

การให้บริการฟรีรถรับ 
-ส่ง 

4.23 
(มาก) (3) 

4.06 
(มาก) (4) 

3.84 
(มาก) (4) 

5.23 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.25 
(มาก) 

4.13 
(มาก) 

3.90 
(มาก) 

9.70 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 
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 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ มีพนกังานขายใหค้  าแนะน าสินคา้และบริการ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูด การ
ให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวลั แลก
ของสมนาคุณ สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี และการใหบ้ริการฟรีรถรับ-ส่ง 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.103-ตาราง
ที ่4.108 
 
ตารางที่ 4.103 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูด จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.04403 0.95 

41 ปีข้ึนไป 0.28727 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.04403 0.95 

41 ปีข้ึนไป 0.24324 0.05 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.28727 0.02* 

31-40 ปี -0.24324 0.05 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.103 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผ่านส่ือต่างๆ น่าดึงดูด 
จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของการโฆษณา ประชาสัมพนัธ ์
ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของการโฆษณา ประชาสัมพนัธ ์ผ่านส่ือต่างๆ น่าดึงดูดมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.104 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.04862 0.89 

41 ปีข้ึนไป 0.34557 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.04862 0.89 

41 ปีข้ึนไป 0.29695 0.02* 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.34557 0.00* 

31-40 ปี -0.29695 0.02* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.104 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ จ าแนกตาม
อายุเป็นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของการให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของการให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการมากกวา่กลุ่มอายรุะหว่าง 41 ปี
ขึ้นไป 
 กลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี  ให้ระดับ
ความส าคญัในเร่ืองของการใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการมากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.105 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การจดักิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.15704 0.28 

41 ปีข้ึนไป 0.34387 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.15704 0.28 

41 ปีข้ึนไป 0.18683 0.22 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.34387 0.00* 

31-40 ปี -0.18683 0.22 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.105 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนก
ตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล
ต่างๆแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆมากกวา่กลุ่มอายรุะหว่าง 
41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.106 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.17484 0.31 

41 ปีข้ึนไป 0.50637 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.17484 0.31 

41 ปีข้ึนไป 0.33153 0.03* 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.50637 0.00* 

31-40 ปี -0.33153 0.03* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.106 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ จ าแนกตาม
อายเุป็นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของการแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของการแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณมากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปี
ขึ้นไป 
 กลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปีขึ้ นไป โดยกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี  ให้ระดับ
ความส าคญัในเร่ืองของการแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณมากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.107 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.12554 0.48 

41 ปีข้ึนไป 0.38161 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.12554 0.48 

41 ปีข้ึนไป 0.25606 0.08 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.38161 0.00* 

31-40 ปี -0.25606 0.08 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.107 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 
จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ 
เช่น การคืนภาษี แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดับความส าคญัในเร่ืองของสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษีมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.108 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การใหบ้ริการฟรีรถรับ-ส่ง จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.17117 0.34 

41 ปีข้ึนไป 0.39487 0.01* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.17117 0.48 

41 ปีข้ึนไป 0.22370 0.22 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.39487 0.01* 

31-40 ปี -0.22370 0.22 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.108 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการให้บริการฟรีรถรับ – ส่ง จ  าแนกตามอายเุป็น
รายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของการให้บริการฟรีรถรับ – ส่ง แตกต่างกัน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของการใหบ้ริการฟรีรถรับ-ส่ง มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.109 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
อาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.109 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นบุคลากรในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอาย ุแตกต่างกัน ที่ระดับ
นยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ การแต่งกายของพนกังานสุภาพ เรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี พนักงานมีความรู้ในตวั
สินคา้และบริการ และจ านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ 

ด้านบุคลากร 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

พนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ดี 

4.43 
(มาก) (2) 

4.28 
(มาก) (2) 

4.13 
(มาก) (2) 

3.74 
 

0.03* 
 

แตกต่าง 

พนกังานมีความรู้ใน
ตวัสินคา้และบริการ 

4.41 
(มาก) (1) 

4.35 
(มาก) (1) 

4.15 
(มาก) (1) 

3.23 
 

0.04* 
 

แตกต่าง 

จ านวนพนกังาน
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

4.22 
(มาก) (3) 

4.18 
(มาก) (3) 

3.96 
(มาก) (3) 

4.20 
 

0.02* 
 

แตกต่าง 

การแต่งกายของ
พนกังานสุภาพ 
เรียบร้อย 

3.99 
(มาก) (4) 

4.00 
(มาก) (4) 

3.83 
(มาก) (4) 

1.40 
 

0.25 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.26 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

5.06 0.01* 
แตกต่าง 
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โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.110-ตาราง
ที ่4.112 
ตารางที่ 4.110 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร 
 เร่ือง พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.15075 0.37 

41 ปีข้ึนไป 0.30155 0.03* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.15075 0.37 

41 ปีข้ึนไป 0.15080 0.43 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.30155 0.03* 

31-40 ปี -0.15080 0.43 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.110 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรในเร่ืองของพนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า 
อาย ุที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของพนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.111 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร 
 เร่ือง พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.06265 0.82 

41 ปีข้ึนไป 0.25565 0.04* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.06265 0.82 

41 ปีข้ึนไป 0.19300 0.20 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.25565 0.04* 

31-40 ปี -0.19300 0.20 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.111 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรในเร่ืองของพนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ จ าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของพนักงานมีความรู้ในตวัสินค้าและบริการ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของพนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ มากกว่ากลุ่มอายรุะหว่าง 
41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.112 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร 
 เร่ือง จ  านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.03551 0.93 

41 ปีข้ึนไป 0.26517 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.03551 0.93 

41 ปีข้ึนไป 0.22966 0.74 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.26517 0.02* 

31-40 ปี -0.22966 0.74 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.112 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรในเร่ืองของจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ จ  าแนกตามอายุ
เป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดับความส าคัญในเร่ืองของจ านวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริการ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของจ านวนพนักงานเพยีงพอต่อการให้บริการ มากกว่ากลุ่มอายรุะหว่าง 
41 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

135 
 

ตารางที่ 4.113 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.113 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของด้านกระบวนการในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่างกัน ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ ความถูกตอ้งในการใน
บริการ และระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.114-ตาราง
ที ่4.116 

ด้านกระบวนการ 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

4.36 
(มาก) (4) 

4.23 
(มาก) (3) 

4.09 
(มาก) (4) 

4.22 
 

0.02* 
 

แตกต่าง 

ความถูกตอ้งในการใน
บริการ 

4.57 
(มากท่ีสุด) (2) 

4.45 
(มาก) (2) 

4.33 
(มาก) (2) 

3.78 
 

0.03* 
 

แตกต่าง 

ปริมาณส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเพียงพอ 

4.47 
(มาก) (3) 

4.45 
(มาก) (2) 

4.28 
(มาก) (3) 

2.14 
 

0.12 
 

ไม่แตกต่าง 

ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.67 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.50 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.38 
(มาก) (1) 

6.12 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.52 
(มากทีสุ่ด) 

4.41 
(มาก) 

4.27 
(มาก) 

5.19 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 
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ตารางที่  4.114 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.12772 0.42 

41 ปีข้ึนไป 0.26840 0.01* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.12772 0.42 

41 ปีข้ึนไป 0.14068 0.35 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.26840 0.01* 

31-40 ปี -0.14068 0.35 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.114 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของความรวดเร็วในการใหบ้ริการ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
พบว่า อายุ ที่ มีระดับความส าคัญในเร่ืองของความรวดเร็วในการให้บริการ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่  4.115 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.12617 0.32 

41 ปีข้ึนไป 0.23899 0.03* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.12617 0.32 

41 ปีข้ึนไป 0.11282 0.47 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.23899 0.03* 

31-40 ปี -0.11282 0.47 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.115 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ 
พบว่า อายุ ที่มีระดับความส าคัญในเร่ืองของความถูกต้องในการในบริการ แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของความถูกตอ้งในการในบริการ มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่  4.116 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.17296 0.09 

41 ปีข้ึนไป 0.29458 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.17296 0.09 

41 ปีข้ึนไป 0.12162 0.48 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.29458 0.00* 

31-40 ปี -0.12162 0.48 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.116 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ จ าแนกตาม
อายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 
41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.117 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.117 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มอาย ุแตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อย พบว่าปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุไดแ้ก่ ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ ความ
สวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ ความทนัสมัยของศูนยก์ารคา้ และการจดัผงั
ร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

การสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 30 ปี 

31-40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ความสะอาดของพ้ึนท่ี
ภายนอกและภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

4.38 
(มาก) (3) 

4.21 
(มาก) (4) 

4.13 
(มาก) (3) 

4.41 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 

ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศนูยก์ารคา้ 

4.38 
(มาก) (3) 

4.24 
(มาก) (3) 

4.00 
(มาก) (4) 

9.22 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

ความทนัสมยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.60 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.45 
(มาก) (1) 

4.35 
(มาก) (1) 

4.00 
 

0.02* 
 

แตกต่าง 

การจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้ 

4.59 
(มากท่ีสุด) (2) 

4.43 
(มาก) (2) 

4.33 
(มาก) (2) 

4.14 
 

0.02* 
 

แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.49 
(มาก) 

4.33 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

7.09 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 
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โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มอาย ุ แสดงในตารางที่ 4.118-ตาราง
ที ่4.121 
ตารางที่ 4.118 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสร้าง
 และน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายใน
 ศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.16967 0.14 

41 ปีข้ึนไป 0.25123 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.16967 0.14 

41 ปีข้ึนไป 0.08157 0.68 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.25123 0.02* 

31-40 ปี -0.08157 0.68 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.118 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในเร่ืองของความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของ
ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั
นยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ มากกว่ากลุ่ม
อายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.119 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสร้าง
 และน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและ
 ภายในศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.13890 0.26 

41 ปีข้ึนไป 0.37736 0.00* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.13890 0.26 

41 ปีข้ึนไป 0.23846 0.04* 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.37736 0.00* 

31-40 ปี -0.23846 0.04* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.119 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัใน
เร่ืองของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ มากกว่า
กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
 กลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายุระหว่าง 31-40 ปี  ให้ระดับ
ความส าคญัในเร่ืองของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ มากกว่ากลุ่มอายุ
ระหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.120 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสร้าง
 และน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตาม อาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.15133 0.19 

41 ปีข้ึนไป 0.24613 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.15133 0.19 

41 ปีข้ึนไป 0.09480 0.72 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.24613 0.02* 

31-40 ปี -0.09480 0.72 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.120 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของความทันสมัยของ
ศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบว่า อาย ุที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของความทนัสมยัของ
ศูนยก์ารคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ มากกวา่กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.121 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการสร้าง
 และน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ เร่ือง การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อ ก า ร
เลือกซ้ือสินคา้ จ  าแนกตามอาย ุ
 

(I) อายุ (J) อายุ Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
31-40 ปี 0.16043 0.19 

41 ปีข้ึนไป 0.25786 0.02* 

31-40 ปี 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.16043 0.19 

41 ปีข้ึนไป 0.09744 0.72 

41 ปีข้ึนไป 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี -0.25786 0.02* 

31-40 ปี -0.09744 0.72 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.121 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเร่ืองของการจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ จ  าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ อาย ุที่มีระดบัความส าคญัใน
เร่ืองของการจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี  
ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของการจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ มากกว่า
กลุ่มอายรุะหวา่ง 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.122 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ์ในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.122 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นผลิตภณัฑ์ในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่
แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ สินคา้และบริการมีความหลากหลาย สินคา้
และบริการมีคุณภาพ ปริมาณสินคา้และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ และสินคา้และบริการตรงกบั
ความตอ้งการ 
 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

สินคา้และบริการมีความ
หลากหลาย 

4.52 
(มากท่ีสุด) (2) 

4.55 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.40 
(มาก) (1) 

1.27 0.28 
ไม่แตกต่าง 

สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร มี
คุณภาพ 

4.54 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.51 
(มากท่ีสุด) 

(2) 

4.34 
(มาก) (2) 

2.86 0.05 
ไม่แตกต่าง 

ปริมาณสินคา้และบริการ
เพียงพอต่อความตอ้งการ 

4.26 
(มาก) (4) 

4.13 
(มาก) (4) 

4.25 
(มาก) (4) 

0.99 0.37 
 

ไม่แตกต่าง 
สินคา้และบริการตรงกบั
ความตอ้งการ 

4.48 
(มาก) (3) 

4.45 
(มาก) (3) 

4.30 
(มาก) (3) 

2.02 0.13 
ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.45 
(มาก) 

4.41 
(มาก) 

4.32 
(มาก) 

1.34 0.26 
ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.123 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการดา้นราคาในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.123 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นราคาในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่าง
กนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ราคาของสินคา้และบริการถูกกว่าเม่ือเทียบ
กบัสถานที่อ่ืน 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และ
บริการ 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แสดงใน
ตารางที่ 4.124 

ด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพสินคา้และ
บริการ 

4.41 
(มาก) (1) 

4.56 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.29 
(มาก) (1) 

3.45 0.03* 
 

แตกต่าง 

ราคาของสินคา้และ
บริการถูกกว่าเม่ือเทียบ
กบัสถานท่ีอ่ืน 

4.11 
(มาก) (2) 

4.27 
(มาก) (2) 

4.11 
(มาก) (2) 

1.47 0.23 
ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.26 
(มาก) 

4.42 
(มาก) 

4.20 
(มาก) 

2.82 0.06 
ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.124 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นราคา  เร่ือง
 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.14420 0.36 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.12579 0.38 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.14420 0.36 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.26999 0.03* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.12579 0.38 

6,001-9,000 หยวน -0.26999 0.03* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.124 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นราคาในเร่ืองของราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพสินคา้และบริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ 
ไดแ้ก่  

กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ใหร้ะดบัความส าคญัในเร่ืองของราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.125 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในการใช้บ ริการของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.125 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง สถานที่
ส าหรับจอดรถเพยีงพอ และระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้ 
 
 
 
 
 
 

ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

สถานท่ีตั้งสะดวกต่อ
การเดินทาง 

4.23 
(มาก) (1) 

4.23 
(มาก) (1) 

4.11 
(มาก) (1) 

1.29 
 

0.28 
 

ไม่แตกต่าง 

สถานท่ีส าหรับจอดรถ
เพียงพอ 

3.71 
(มาก) (3) 

3.54 
(มาก) (3) 

3.53 
(มาก) (3) 

0.98 
 

0.38 
 

ไม่แตกต่าง 

ระยะเวลาเปิด-ปิด
ศนูยก์ารคา้ 

3.84 
(มาก) (2) 

3.79 
(มาก) (2) 

3.97 
(มาก) (2) 

1.03 
 

0.36 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.93 
(มาก) 

3.85 
(มาก) 

3.87 
(มาก) 

0.35 
 

0.70 
 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.126 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.126 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นส่งเสริมการตลาดในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ ผา่น
ส่ือต่างๆ น่าดึงดูด 

3.99 
(มาก) (6) 

4.00 
(มาก) (5) 

3.87 
(มาก) (5) 

0.96 
 

0.39 
 

ไม่แตกต่าง 

การให้ส่วนลดราคา
สินคา้และบริการ 

4.42 
(มาก) (1) 

4.45 
(มาก) (2) 

4.23 
(มาก) (1) 

2.68 
 

0.07 
 

ไม่แตกต่าง 

การจดักิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

4.29 
(มาก) (3) 

4.45 
(มาก) (2) 

4.17 
(มาก) (2) 

3.41 
 

0.03* 
 

แตกต่าง 

การแจกของรางวลั 
แลกของสมนาคุณ 

3.77 
(มาก) (7) 

3.74 
(มาก) (6) 

3.81 
(มาก) (6) 

0.15 
 

0.86 
 

ไม่แตกต่าง 

มีพนกังานขายให้
ค าแนะน าสินคา้และ
บริการ 

4.06 
(มาก) (5) 

4.11 
(มาก) (4) 

3.94 
(มาก) (4) 

1.02 
 

0.36 
 

ไม่แตกต่าง 

สิทธิพิเศษส าหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การ
คืนภาษี 

4.36 
(มาก) (2) 

4.52 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.16 
(มาก) (3) 

4.91 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 

การให้บริการฟรีรถรับ 
-ส่ง 

4.12 
(มาก) (4) 

4.20 
(มาก) (3) 

3.94 
(มาก) (4) 

2.17 
 

0.12 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.14 
(มาก) 

4.21 
(มาก) 

4.02 
(มาก) 

2.68 
 

0.07 
 

ไม่แตกต่าง 
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 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่างๆ น่า
ดึงดูด การใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการ การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ มีพนักงานขายให้
ค  าแนะน าสินคา้และบริการ และการใหบ้ริการฟรีรถรับ-ส่ง 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล
ต่างๆและสิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 

โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แสดงใน
ตารางที่ 4.127-ตารางที่ 4.128 
 
ตารางที่ 4.127 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
 เดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.15986 0.33 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.12592 0.42 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.15986 0.33 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.28578 0.03* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.12579 0.42 

6,001-9,000 หยวน -0.28578 0.03* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.127 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของการจดั
กิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับนัยส าคญั  0.05 มี
จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
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 กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของการ
จดักิจกรรมพเิศษในช่วงเทศกาลต่างๆมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
ตารางที่ 4.128 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริม
 การตลาด เร่ือง สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี จ  าแนกตามรายได ้ เฉล่ีย
ต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.15921 0.34 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.19541 0.18 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.15921 0.34 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.35462 0.03* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.19541 0.18 

6,001-9,000 หยวน -0.35462 0.03* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.128 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 
จ  าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดับความส าคญัในเร่ือง
ของสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของสิทธิ
พเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษีมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.129 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการดา้นบุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.129 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นบุคลากรในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่
แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ พนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ 
จ านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ และการแต่งกายของพนกังานสุภาพ เรียบร้อย 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ 

ด้านบุคลากร 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

พนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ดี 

4.34 
(มาก) (1) 

4.43 
(มาก) (1) 

4.15 
(มาก) (2) 

3.33 
 

0.04* 
 

แตกต่าง 

พนกังานมีความรู้ใน
ตวัสินคา้และบริการ 

4.33 
(มาก) (2) 

4.40 
(มาก) (2) 

4.25 
(มาก) (1) 

0.95 
 

0.39 
 

ไม่แตกต่าง 

จ านวนพนกังาน
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

4.16 
(มาก) (3) 

4.12 
(มาก) (3) 

4.11 
(มาก) (3) 

0.17 
 

0.84 
 

ไม่แตกต่าง 

การแต่งกายของ
พนกังานสุภาพ 
เรียบร้อย 

3.94 
(มาก) (4) 

3.91 
(มาก) (4) 

3.99 
(มาก) (4) 

0.25 
 

0.78 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.19 
(มาก) 

4.22 
(มาก) 

4.12 
(มาก) 

0.71 
 

0.49 
 

ไม่แตกต่าง 
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โดยได้ท  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แสดงในตารางที่ 
4.130 
ตารางที่ 4.130 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคลากร  
 เร่ือง พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.08924 0.81 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.19690 0.17 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.08924 0.81 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.28924 0.04* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.19690 0.17 

6,001-9,000 หยวน -0.28924 0.04* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.130 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นบุคลากรในเร่ืองของพนกังานมีมนุษยสัมพนัธดี์ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
เป็นรายคู่ พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้ นไป โดยกลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ให้ระดับความส าคญัในเร่ืองของ
พนกังานมีมนุษยสมัพนัธดี์มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.131 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม

ทางการตลาดบริการดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.131 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นกระบวนการในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่
แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการในบริการ ปริมาณ
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอ และระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ 

ด้านกระบวนการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ความรวดเร็วในการ
ให้บริการ 

4.21 
(มาก) (4) 

4.30 
(มาก) (3) 

4.24 
(มาก) (4) 

0.46 
 

0.64 
 

ไม่แตกต่าง 

ความถูกตอ้งในการใน
บริการ 

4.50 
(มากท่ีสุด) (3) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.31 
(มาก) (2) 

6.06 
 

0.00* 
 

แตกต่าง 

ปริมาณส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ีเพียงพอ 

4.53 
(มากท่ีสุด) (2) 

4.41 
(มาก) (2) 

4.28 
(มาก) (3) 

3.72 
 

0.03* 
 

แตกต่าง 

ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.59 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.63 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.41 
(มาก) (1) 

3.52 
 

0.05 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.46 
(มาก) 

4.49 
(มาก) 

4.31 
(มาก) 

2.98 
 

0.05 
 

ไม่แตกต่าง 
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 โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แสดงใน
ตารางที่ 4.132-ตารางที่ 4.133 
ตารางที่  4.132 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.12887 0.34 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.18531 0.08 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.12887 0.34 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.31418 0.00* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.18531 0.08 

6,001-9,000 หยวน -0.31418 0.00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.132 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของความถูกตอ้งในการใน
บริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของความ
ถูกตอ้งในการในบริการมากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
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ตารางที่  4.133 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ จ าแนกตามรายได้เฉล่ีย
 ต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน 0.11263 0.53 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.24528 0.03* 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.11263 0.53 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.13265 0.44 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.24528 0.03* 

6,001-9,000 หยวน -0.13265 0.44 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.133 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นรายคู่ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดบัความส าคญัในเร่ืองของปริมาณส่ิง
อ านวยความสะดวกที่เพียงพอแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันัยส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 
คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
9,001 หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 6,000 หยวน ใหร้ะดบัความส าคญั
ในเร่ืองของปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพียงพอมากกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.134 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.134 พบว่า ผลการวิเคราะห์เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียระดับ
ความส าคญัของดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในภาพรวมของผูต้อบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 
 เม่ือพจิารณาปัจจยัยอ่ย พบวา่ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั ไม่แตกต่างกนั ในกลุ่ม
ผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายใน
ศูนยก์ารคา้ ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ และการจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

ด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  
 

F-test 

 
 

Sig 

 
 

แปลผล 
ต า่กว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 

หยวน 

6,001-9,000 
หยวน 

ตั้งแต่ 9,001 
หยวนขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 
(ล าดับ) 

ความสะอาดของพ้ึนท่ี
ภายนอกและภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

4.26 
(มาก) (3) 

4.32 
(มาก) (3) 

4.20 
(มาก) (3) 

0.87 
 

0.42 
 

ไม่แตกต่าง 

ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศนูยก์ารคา้ 

4.26 
(มาก) (3) 

4.22 
(มาก) (4) 

4.20 
(มาก) (3) 

0.33 
 

0.72 
 

ไม่แตกต่าง 

ความทนัสมยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

4.51 
(มากท่ีสุด) (1) 

4.64 
(มากท่ีสุด) 

(1) 

4.34 
(มาก) (2) 

5.40 
 

0.01* 
 

แตกต่าง 

การจดัผงัร้านคา้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้ 

4.49 
(มาก) (2) 

4.59 
(มากท่ีสุด) 

(2) 

4.36 
(มาก) (1) 

2.92 
 

0.06 
 

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.38 
(มาก) 

4.44 
(มาก) 

4.28 
(มาก) 

2.38 
 

0.09 
 

ไม่แตกต่าง 
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียระดับความส าคญั แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไดแ้ก่ ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ 
 โดยไดท้  าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัแตกต่างกนัในกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  แสดงใน
ตารางที่ 4.135 
 
ตารางที่  4.135 แสดงเป รียบเทียบค่าเฉ ล่ียรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ด้าน
 กระบวนการ เร่ือง ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

(I) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน (J) รายได้เฉลีย่ต่อเดือน Mean Difference (I-J) Sig. 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน 
6,001-9,000 หยวน -0.12668 0.39 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.17684 0.12 

6,001-9,000 หยวน 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

0.12668 0.39 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 0.30351 0.00* 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนข้ึนไป 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน 

-0.17684 0.12 

6,001 – 9,000 หยวน -0.30351 0.00* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.135 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการดา้นกระบวนการในเร่ืองของความถูกตอ้งในการในบริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่มีระดับความส าคญัในเร่ืองของความทนัสมัยของ
ศูนยก์ารคา้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบันยัส าคญั  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่  
 กลุ่มรายได้เฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้ งแต่ 9,001 
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน  ให้ระดบัความส าคญัในเร่ืองของความ
ทนัสมยัของศูนยก์ารคา้มากกวา่กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป 
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ส่วนที่ 6   ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ใน  
การใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ใหค้  าชมการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ (12 ราย) 
 2. เจา้ของศูนยก์ารคา้ / ผูด้  าเนินการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรมีพนักงานที่
สามารถส่ือสารภาษาจีนและจดัท าส่ือภาษาจีนภายในศูนยก์ารคา้มากกวา่น้ี (3 ราย) 
 3.  เจา้ของศูนยก์ารค้า / ผู ้ด าเนินการศูนยก์ารค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรจัดท า
ส่วนลดส าหรับนกัท่องเที่ยวมากกวา่น้ี (3 ราย) 
 4.  เจา้ของศูนยก์ารคา้ / ผูด้  าเนินการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรจดัท าการ
ใหบ้ริการสญัญาณฟรีอินเตอร์เน็ต (2 ราย) 
 5.  เจา้ของศูนยก์ารคา้ / ผูด้  าเนินการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ควรน าร้านสินคา้
หรูหรา (Luxury Brands) มากกวา่น้ี (1 ราย) 
 6.  การบริการรถรับส่งฟรีช่วยให้ทราบถึงศูนยก์ารคา้และเดินทางไปยงัศูนยก์ารคา้ได้
อยา่งสะดวก (1 ราย) 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในบทน้ี จาการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษาได้เป็น 6 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่เขา้
มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบั
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เขา้มาใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ อาย ุและ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ ส่วนที่ 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 5.1.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 
 
ตารางที่ 5.1 แสดงร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ 

ข้อมูลทั่วไป ร้อยละ 
เพศหญิง 66.2 
อายรุะหวา่ง 21-30 ปี 35.8 
สถานภาพสมรส 60.4 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 54.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 3,001-6,000 หยวน 29.8 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวเฉล่ียต่อวนั 3,001-6,000 บาท 33.8 

 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดจ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.2 ผูต้อบแบบสอบถามมีอายรุะหวา่ง 21-30 ปี มากที่สุด  ร้อยละ 
35.8 ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส มากที่สุด ร้อยละ 60.4 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด ร้อยละ 54.0 ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้เฉล่ีย 3,001-6,000 
หยวนต่อเดือน มากที่สุด ร้อยละ 29.8 และผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดั
เชียงใหม่เฉล่ีย 3,001-6,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 33.8 

 
 5.1.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกับข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามา
ใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 5.2 แสดงร้อยละข้อ มูล เก่ียวกับพฤติกรรมนักท่ องเที่ ยวชาวจีนที่ เข้ามาใช้บ ริการ
 ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด 

พฤติกรรมผู้บริโภค ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึน้มากที่สุด ร้อยละ 
1. ประเภทร้านคา้ที่ใชบ้ริการ ร้านอาหาร 54.5 
2. วตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการ 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 81.8 

3. ส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 32.5 
4. ผูท้ี่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ เพือ่น 39.2 
5. วนัหยดุที่ใชบ้ริการ วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 35.0 
6. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 14:01-17:00 43.5 
7. ช่วงเดือนในการใชบ้ริการ กรกฎาคม-กนัยายน 49.2 
8. สถานที่ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 39.0 
9. สาเหตุที่ใชบ้ริการ ความหลากหลาย 48.3 
10. แหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บเพือ่ใช้
บริการ 

เวปไซด ์ 54.3 

11. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2-3 คร้ัง 50.5 
12. การเดินทางใชบ้ริการ รถโดยสารสาธารณะ 36.0 
13. ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใช้
บริการ 

4,501-6,000 บาท 31.0 

 

 จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านอาหารมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 54.5 โดยวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ 
การใช้จ่าย ซ้ือของ คิดเป็นร้อยละ 81.8 ส่ิงจูงใจหลักในการใช้บริการศูนยก์ารค้าในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็นร้อยละ 32.5  ผูท้ี่มี
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อิทธิพลในการเข้ามาใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 39.2 
วนัหยดุที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วนัหยดุ
ลาพกัร้อนประจ าปี คิดเป็นร้อยละ 35.0 โดยใชบ้ริการช่วงเวลา 14:01-17:00 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
43.5  ช่วงเดือนที่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ ช่วงเดือน กรกฎาคม-
กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 49.2 โดยสถานที่ส่วนใหญ่ที่ผูต้อบแบบสอบถามใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 39.0 สาเหตุที่ผูต้อบ
แบบสอบถามในการใช้บริการศูนยก์ารค้ามากที่ สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 48.3 
แหล่งขอ้มูลที่ไดรั้บในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็นร้อยละ 54.3  ความถ่ีใน
การใช้บริการศูนยก์ารค้าของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ 2-3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 50.5  การ
เดินทางใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 36.0  ค่าใชจ่้ายในแต่
ละคร้ังในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด คือ 4,501-6,000 บาทต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 31.0  
 
 5.1.3 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมการตลาดในการใช้
บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 5.3  แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อนกัท่องเที่ยว ช า ว
จีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับ ส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 
1 ดา้นกระบวนการ 4.41 (มาก) 

2 ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.40 (มาก) 
3 ดา้นการสร้างและน าเสนอทางกายภาพ 4.36 (มาก) 
4 ดา้นราคา 4.28 (มาก) 
5 ดา้นบุคลากร 4.18 (มาก) 

6 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.12 (มาก) 

7 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.89 (มาก) 
 รวม 4.23 (มาก) 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการ
ศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.23) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ดา้น
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กระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.41) ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉล่ีย 4.40) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.36) ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.28) ด้านบุคลากร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (ค่าเฉล่ีย 4.12)  และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยมีรายละเอียดของปัจจยั
ยอ่ยแต่ละดา้นดงัน้ี 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกปัจจยั โดย
ล าดบัแรก คือ สินคา้และบริการมีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมา คือ สินคา้และบริการมี
คุณภาพ  (ค่าเฉล่ีย 4.46) สินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.41) และปริมาณสินคา้และ
บริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกปัจจยั โดยล าดบั
แรก คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.40) รองลงมา คือ ราคาของสินคา้และ
บริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบัสถานที่อ่ืน (ค่าเฉล่ีย 4.15) ตามล าดบั 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก
ทุกปัจจยั โดยล าดบัแรก คือ สถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.19) รองลงมา คือ ระยะเวลา
เปิด – ปิดศูนยก์ารคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) และสถานที่ส าหรับจอดรถเพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 3.60) ตามล าดบั 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุก
ปัจจยั โดยล าดับแรก คือ การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.36) รองลงมา คือ สิทธิ
พิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี (ค่าเฉล่ีย 4.33) การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ 
(ค่าเฉล่ีย 4.29) การให้บริการฟรีรถรับ – ส่ง (ค่าเฉล่ีย 4.07) มีพนักงานขายให้ค  าแนะน าสินคา้และ
บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.03) การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์ผา่นส่ือต่างๆ น่าดึงดูด (ค่าเฉล่ีย 3.95) และการแจก
ของรางวลั แลกของสมนาคุณ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกปัจจยั โดย
ล าดับแรก คือ พนักงานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.32)  รองลงมา คือพนักงานมี
มนุษยสมัพนัธดี์ (ค่าเฉล่ีย 4.30) จ  านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.14) และการแต่ง
กายของพนกังานสุภาพ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ด้านกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียในระดบัมากทุกปัจจยั 
โดยล าดับแรก คือ ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) รองลงมา คือ ความ
ถูกตอ้งในการในบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพยีงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียในระดับมากทุกปัจจัย โดยล าดับแรก คือ ความทันสมัยของศูนยก์ารค้า  (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
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รองลงมา คือ การจดัผงัร้านค้าเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ความ
สะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) และความสวยงามในการตกแต่ง
ภายนอกและภายในศูนยก์ารคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ียสูง
 ที่สุด 10 อันดับแรกในการใช้บริการศูนยก์ารค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบ
 แบบสอบถาม 
ล าดับ
ที่ 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ระบบรักษาความปลอดภยัของ
ศูนยก์ารคา้ 

ดา้นกระบวนการ 4.54 มากที่สุด 

2 สินคา้และบริการมีความหลากหลาย ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.49 มาก 
3 ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้ ดา้นการสร้างและน าเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ 
4.48 มาก 

4 การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวก
ต่อการเลือกซ้ือสินคา้ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.47 มาก 

5 สินคา้และบริการมีคุณภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.46 มาก 
6 ความถูกตอ้งในการในบริการ ดา้นกระบวนการ 4.45 มาก 
7 สินคา้และบริการตรงกบัความ

ตอ้งการ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.41 มาก 

7 ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่
เพยีงพอ 

ดา้นกระบวนการ 4.41 มาก 

8 การใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.36 มาก 
9 สิทธิพเิศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น 

การคืนภาษี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.33 มาก 

10 พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และ
บริการ 

ดา้นบุคลากร 4.32 มาก 

  



 

164 
 

5.1.4 ส่วนที ่4 สรุปข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อาย ุรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 

ตารางที่ 5.5  แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญงิ (ร้อยละ) 
1. ประเภทร้านคา้ท่ีใชบ้ริการ ร้านอาหาร 

(60.0) 
ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 

(57.4) 
2. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ การใชจ่้าย ซ้ือของ 

(80.0) 
การใชจ่้าย ซ้ือของ 

(82.6) 
3. ส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการ ค าแนะน าจากคนรู้จกั 

(28.9) 
ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 

(34.7) 
4. ผูท่ี้มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ เพ่ือน 

(42.2) 
เพ่ือน 
(37.7) 

5. วนัหยดุท่ีใชบ้ริการ ไม่แน่นอน 
(43.0) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 
(38.1) 

6. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 14:01 – 17:00 
(37.0) 

14:01 – 17:00 
 (46.8) 

7. ช่วงเดือนในการใชบ้ริการ กรกฎาคม – กนัยายน 
(39.3) 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(54.3) 

8. สถานท่ีส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
(41.5) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
(37.7) 

9. สาเหตุท่ีใชบ้ริการ ความหลากหลาย 
(44.4) 

ความหลากหลาย 
(50.2) 

10. แหล่งขอ้มลูท่ีไดรั้บเพ่ือใชบ้ริการ เวปไซด ์
(49.6) 

เวปไซด ์
(56.6) 

11. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 – 3 คร้ัง (51.1) 2 – 3 คร้ัง (50.2) 
12. การเดินทางใชบ้ริการ รถโดยสารสาธารณะ 

(39.3) 
รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 

(38.5) 
13. ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีใชบ้ริการ ใชจ่้าย 4,501 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง 

(61.5) 
ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 

บาท ต่อคร้ัง (61.5) 
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ตารางที่ 5.6  แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตามอาย ุ
 

 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

อายุ 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
(ร้อยละ) 

31-40 ปี  
(ร้อยละ) 

41 ปีขึน้ไป  
(ร้อยละ) 

1. ประเภทร้านคา้ท่ีใช้
บริการ 

ร้านอาหาร  
(54.1) 

ร้านอาหาร  
(57.7) 

ร้านอาหาร  
(51.4) 

2. วตัถุประสงคใ์นการใช้
บริการ 

การใชจ่้าย ซ้ือของ  
(82.4) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ  
(81.5) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ  
(81.1) 

3. ส่ิงจูงใจหลกัในการใช้
บริการ 

ส่วนลดราคา แลก แจก 
แถม 

(34.0) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(29.2) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(34.2) 

4. ผูท่ี้มีอิทธิพลในการใช้
บริการ 

เพื่อน  
(37.1) 

เพื่อน 
(44.6) 

เพื่อน 
(36.0) 

5. วนัหยดุท่ีใชบ้ริการ ไม่แน่นอน  
(31.4) 

ไม่แน่นอน  
(42.3) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 
(39.4) 

6. ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

14:01 – 17:00 
(44.0) 

14:01 – 17:00 
(39.2) 

14:01 – 17:00  
(47.7) 

7. ช่วงเดือนในการใช้
บริการ 

กรกฎาคม – กนัยายน  
(46.5) 

กรกฎาคม – กนัยายน  
(46.9) 

กรกฎาคม – กนัยายน  
(55.9) 

8. สถานทีส่่วนใหญ่ท่ีใช้
บริการ 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  
(41.5) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  
(40.0) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท (35.1) 

9. สาเหตุท่ีใชบ้ริการ ความหลากหลาย  
(52.2) 

ความหลากหลาย  
(49.2) 

ความสะดวกในการเดินทาง 
(45.0) 

10. แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ
เพื่อใชบ้ริการ 

ส่ือสังคมออนไลน ์
(54.1) 

เวปไซด ์
(54.6) 

เวปไซด ์
(57.7) 

11. ความถ่ีในการใช้
บริการ 

2 – 3 คร้ัง (52.9) 2 – 3 คร้ัง (57.7) 1 คร้ัง (45.9) 

12. การเดินทางใชบ้ริการ รถโดยสารสาธารณะ 
(38.4) 

รถโดยสารสาธารณะ 
(41.5) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 
(45.0) 

13. ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง
ท่ีใชบ้ริการ 

ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ัง 

(56.0) 

ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
คร้ัง 

(59.2) 

ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ัง 

(65.8) 
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ตารางที่ 5.7  แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
 ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน (ร้อยละ) 

6,001-9,000 หยวน 
(ร้อยละ) 

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึน้ไป 
(ร้อยละ) 

1. ประเภทร้านคา้ท่ีใช้
บริการ 

ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพ (51.9) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 
(57.7) 

ร้านอาหาร 
(63.6) 

2. วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(76.2) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(84.5) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(86.0) 

3. ส่ิงจูงใจหลกัในการ
ใชบ้ริการ 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(35.5) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(32.0) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(29.4) 

4. ผูท่ี้มีอิทธิพลในการ
ใชบ้ริการ 

เพื่อน 
(38.8) 

เพื่อน 
(39.2) 

เพื่อน 
(39.9) 

5. วนัหยดุท่ีใชบ้ริการ วนัหยดุตามเทศกาล 
(37.5) 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 
(48.5) 

ไม่แน่นอน 
(40.6) 

6. ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

14:01 – 17:00 
(52.5) 

14:01 – 17:00 
(36.1) 

12:01 – 14:00 
(34.3) 

7. ช่วงเดือนในการใช้
บริการ 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(50.6) 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(55.7) 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(43.4) 

8. สถานทีส่่วนใหญ่ท่ี
ใชบ้ริการ 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
พอร์ท 
(30.6) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท 

(38.1) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  
 

(45.5) 
9. สาเหตุท่ีใชบ้ริการ ความหลากหลาย 

(45.6) 
ความหลากหลาย 

(56.7) 
ความหลากหลาย 

(45.5) 
10. แหล่งขอ้มูลท่ี
ไดรั้บเพื่อใชบ้ริการ 

เวปไซด ์
(55.0) 

ส่ือสังคมออนไลน ์
(56.7) 

เวปไซด ์
(55.2) 

11. ความถ่ีในการใช้
บริการ 

2 – 3 คร้ัง (46.9) 2 – 3 คร้ัง (58.8) 2 – 3 คร้ัง (49.0) 

12. การเดินทางใช้
บริการ 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์
(43.8) 

รถโดยสารสาธารณะ 
(44.3) 

รถโดยสารสาธารณะ 
(42.7) 

13. ค่าใชจ่้ายในแต่ละ
คร้ังท่ีใชบ้ริการ 

ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ัง 

(70.6) 

ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
คร้ัง  

(52.6) 

ใชจ่้าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
คร้ัง  

(60.8) 
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ตารางที่ 5.8  แสดงสรุปค่าเฉล่ียรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารคา้
 ใน อ า เภ อ เมื อ ง เชี ยงให ม่ ที่ เกิ ด ขึ้ น ม ากที่ สุ ด  จ าแน กต าม ค่ าใช้ จ่ าย ใน ก าร
 ท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 

 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

ค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม่เฉลีย่ต่อวนั 

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 3,000 บาท 
(ร้อยละ) 

3,001-6,000 บาท 
(ร้อยละ) 

ตั้งแต่ 6,001 บาทขึน้ไป 
(ร้อยละ) 

1. ประเภทร้านคา้ท่ี
ใชบ้ริการ 

ร้านอาหาร 
 (48.9) 

ร้านอาหาร 
 (54.8) 

ร้านเส้ือผา้แฟชัน่ 
(60.2) 

2. วตัถุประสงคใ์น
การใชบ้ริการ 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(75.5) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(80.7) 

การใชจ่้าย ซ้ือของ 
(86.0) 

3. ส่ิงจูงใจหลกัใน
การใชบ้ริการ 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(38.3) 

ส่วนลดราคา แลก แจก 
แถม (30.4) 

ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
(31.0) 

4. ผูท่ี้มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

ตวัเอง 
(34.0) 

เพ่ือน 
(37.0) 

เพ่ือน 
(46.8) 

5. วนัหยดุท่ีใช้
บริการ 

วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี 
(35.1) 

วนัหยดุลาพกัร้อน
ประจ าปี (35.6) 

ไม่แน่นอน 
(39.8) 

6. ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

14:01 – 17:00 
(36.2) 

14:01 – 17:00 
(54.1) 

12:01 – 14:00 
(40.4) 

7. ช่วงเดือนในการ
ใชบ้ริการ 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(47.9) 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(48.9) 

กรกฎาคม – กนัยายน 
(50.3) 

8. สถานท่ีส่วนใหญ่
ท่ีใชบ้ริการ 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  
(47.9) 

เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่  
(42.2) 

เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท (43.3) 

9. สาเหตุท่ีใชบ้ริการ ความหลากหลาย 
(45.6) 

ความหลากหลาย 
(56.7) 

ความหลากหลาย 
(45.5) 

10. แหล่งขอ้มลูท่ี
ไดรั้บเพ่ือใชบ้ริการ 

เวปไซด ์
(57.4) 

เวปไซด ์
(48.9) 

ส่ือสังคมออนไลน ์
(59.6) 

11. ความถ่ีในการใช้
บริการ 

2 – 3 คร้ัง 
(39.4) 

2 – 3 คร้ัง 
(44.4) 

2 – 3 คร้ัง 
(61.4) 

12. การเดินทางใช้
บริการ 

รถโดยสารสาธารณะ 
(34.0) 

รถโดยสารของบริษทัทวัร์
(40.0) 

รถโดยสารสาธารณะ 
(40.9) 

13. ค่าใชจ่้ายในแต่
ละคร้ังท่ีใชบ้ริการ 

ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ัง 

(75.5) 

ใชจ่้าย ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
4,500 บาทต่อคร้ัง 

(63.0) 

ใชจ่้าย 4,501 บาทข้ึนไปต่อ
คร้ัง  

(65.5) 
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5.1.5 ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ังที่ใช้บริการศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
ตารางที่ 5.9  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
 ผลิตภณัฑ์ในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
 ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง อายุ รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

ด้านผลติภณัฑ์ 
สินคา้และบริการ
มีความ
หลากหลาย 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(4,501 บาทข้ึนไป > ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 
บาท) 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

สินคา้และบริการ
มีคุณภาพ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

 ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง 

 
ปริมาณสินคา้
และบริการ
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(4,501 บาทข้ึนไป > ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 
บาท) 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
31-40 ปี) 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 

 

สินคา้และบริการ
ตรงกบัความ
ตอ้งการ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 

 
ไม่แตกต่าง 

 
ไม่แตกต่าง 

 

ค่าเฉลีย่รวม ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(4,501 บาทขึน้ไป > ต า่
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 
บาท) 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.10  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น ราคา
ในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ัง ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านราคา 
ราคาเห มาะสม
กบัคุณภาพสินค้า
และบริการ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

แตกต่าง 
(4,501 บาทข้ึนไป > ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 
บาท) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 
9,001 หยวนข้ึนไป) 
 

ราคาของสินคา้
และบริการถูก
กว่าเม่ือเทียบกบั
สถานท่ีอ่ืน 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี > 31-40 ปี) 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี > 41 ปีข้ึนไป)   

ไม่แตกต่าง 

 

ค่าเฉลีย่รวม แตกต่าง 
(หญงิ>ชาย) 

แตกต่าง 
(4,501 บาทขึน้ไป > ต า่
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 
บาท) 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี > 31-40 ปี) 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
30 ปี > 41 ปีขึน้ไป)  

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.11  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น ช่ อ ง
ทางการจดัจ าหน่ายในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ  ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
คร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ 
ละคร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
สถานท่ีตั้ง
สะดวกต่อการ
เดินทาง 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป)  

ไม่แตกต่าง 
 

สถานท่ีส าหรับ
จอดรถเพียงพอ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง  ไม่แตกต่าง 

 
ระยะเวลาเปิด – 
ปิดศนูยก์ารคา้ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป)  

ไม่แตกต่าง 

 

ค่าเฉลีย่รวม ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.12  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
 ส่งเสริมการตลาดในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้าย
 ในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
คร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ 
ผา่นส่ือต่างๆ น่า
ดึงดูด 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป)   

ไม่แตกต่าง 

การให้ส่วนลด
ราคาสินคา้และ
บริการ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป)  
(31-40 ปี > 41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

การจดักิจกรรม
พิเศษในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป) 

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 
9,001 หยวนข้ึนไป) 

การแจกของ
รางวลั แลกของ
สมนาคุณ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป)  
(31-40 ปี > 41 ปีข้ึนไป) 
  

ไม่แตกต่าง 
 

มีพนกังานขายให้
ค าแนะน าสินคา้
และบริการ 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(4,501 บาทข้ึนไป 
> ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 4,500 บาท) 

ไม่แตกต่าง  ไม่แตกต่าง 
 

สิทธิพิเศษ
ส าหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น 
การคืนภาษี 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป)  

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 
9,001 หยวนข้ึนไป) 
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ตารางที่ 5.12  (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
 ด้านส่งเสริมการตลาดในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละคร้ัง อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
การให้บริการฟรี
รถรับ-ส่ง 
 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป)  

ไม่แตกต่าง 
 

ค่าเฉลีย่รวม ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป)  
(31-40 ปี > 41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 5.13  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
บุคลากรในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
คร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านบุคลากร 
พนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ดี 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 
9,001 หยวนข้ึนไป) 

พนกังานมีความรู้
ในตวัสินคา้และ
บริการ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.13  (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
 ด้านบุคลากรในการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายใน
 แต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละคร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านบุคลากร (ต่อ) 
จ านวนพนกังาน
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

การแต่งกายของ
พนกังานสุภาพ 
เรียบร้อย 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

ค่าเฉลีย่รวม ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

 

ตารางที่ 5.14  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
 กระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่
 ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละคร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านกระบวนการ 
ความรวดเร็วใน
การให้บริการ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 

 
แตกต่าง 

(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

ความถูกตอ้งใน
การในบริการ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 

 
แตกต่าง 

(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 
ปี > 41 ปีข้ึนไป) 

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 9,001 
หยวนข้ึนไป) 

 
ปริมาณส่ิงอ านวย
ความสะดวกท่ี
เพียงพอ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 

 
ไม่แตกต่าง 

 
แตกต่าง 

(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 
หยวน > 9,001 หยวนข้ึนไป) 
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ตารางที่ 5.14  (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
 ดา้นกระบวนการในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้าย
 ในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
คร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านกระบวนการ (ต่อ) 
ระบบรักษาความ
ปลอดภยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 

 
แตกต่าง 

(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
  

ค่าเฉลีย่รวม ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 5.15  สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น ก า ร
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแน กต าม เพ ศ 
ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อ เดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
คร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ความสะอาด
ของพ้ึนท่ี
ภายนอกและ
ภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

ไม่แตกต่าง 
 

ความสวยงามใน
การตกแต่ง
ภายนอกและ
ภายใน
ศนูยก์ารคา้ 

แตกต่าง 
(หญิง>ชาย) 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป)  
(31-40 ปี > 41 ปีข้ึนไป) 

 

ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 5.15 (ต่อ) สรุปการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดบริการ
 ด้านการส ร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ ในการใช้บ ริการของผู ้ตอบ
 แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ อาย ุและ
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละคร้ัง 

อายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
ความทนัสมยัของ
ศนูยก์ารคา้ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป) 

แตกต่าง 
(6,001-9,000 หยวน > 
9,001 หยวนข้ึนไป) 
 

การจดัผงัร้านคา้
เป็นหมวดหมู่ 
สะดวกต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ 

ไม่แตกต่าง 
 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีข้ึนไป)  

ไม่แตกต่าง 

ค่าเฉลีย่รวม แตกต่าง 
(หญงิ>ชาย) 

 

ไม่แตกต่าง 
 

แตกต่าง 
(ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี > 
41 ปีขึน้ไป) 

ไม่แตกต่าง 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยใชแ้นวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยใชค้  าถาม 6W1H และแนวคิดการ
วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ สามารถน าผลการศึกษามาอภิปลราย
เช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เพื่อค้นหาค าตอบ
เก่ียวกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ีย 
3,001-6,000 หยวนต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ีย 3,001-6,000 บาทต่อ
วนั สอดคลอ้งกบัการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในการใชบ้ริการหา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 33 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี แต่ไม่สอดคล้องในเร่ือง 
รายไดต่้อเดือน (10,001-15,000 บาทต่อเดือน) และสถานภาพ (โสด)สอดคล้องกับการศึกษา นนท
ศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการ
หา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 21-
30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ือง
สถานภาพ (โสด) สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนเฉล่ีย 10,001 ถึง 20,000 
บาท แต่ไม่สอดคลอ้งในเร่ืองสถานภาพ (โสด)ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผูว้ิจยัทั้ง 3 
ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากสังคมและวฒันธรรม ชีวติความเป็นอยูข่องชาวจีนและชาวไทยที่แตกต่าง
กนั ช่วงอายกุารแต่งงานของชาวจีนจะเร็วกว่าชาวไทย นอกจากน้ีวิถีชีวิตที่แตกต่างกนัท าให้ค่าครอง
ชีพของชาวจีนส่วนใหญ่จะสูงกวา่ชาวไทย จึงท าใหมี้รายไดแ้ละสถานภาพที่แต่งต่างกนั 
 ผู้บริโภคต้องการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบั 
ส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ (Object) จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บ ริการห้ างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางแค 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านคา้ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย
มากที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี  พบว่าผูต้อบ ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการร้านอาหารมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบวา่ผูต้อบ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการรับประทานอาหารมากที่สุด ทั้งน้ีความไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของอินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากในปัจจุบัน
ศูนยก์ารคา้ไดน้ าร้านคา้ที่มีความหลากหลายและคุณภาพของสินคา้และบริการเช่าในพื้นที่ รวมถึงปริ
มานร้านอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาจจะเปล่ียนไปจากเดิม โดยหันมา
รับประทานอาหารภายในศูนยก์ารคา้มากขึ้น ร้านอาหารภายในศูนยก์ารคา้จึงได้รับความนิยมจาก
ผูใ้ชบ้ริการ 
 ท าไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เพื่อค้นหาค าตอบ
เก่ียวกบั วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีวตัถุประสงค์
ในการใช้บริการเพื่อการใช้จ่าย ซ้ือของมากที่สุด มีส่ิงจูงใจหลกัในการใช้บริการ คือ ส่วนลดราคา 
แลก แจก แถม และสาเหตุที่ใช้บริการศูนยก์ารค้าเน่ืองจากสินค้าและบริการมีความหลากหลาย 
สอดคลอ้งกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการเพราะช่ืนชอบการส่งเสริมการขาย แบบแจกฟรีมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกับการศึกษา 
นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการเพราะสะดวก
ต่อการเดินทางมากที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเพราะสินคา้และบริการที่หลากหลายและทนัสมยัที่สุด ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของนนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากปัจจุบนัมีส่ิงอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางเพิ่มมากขึ้ น ท าให้สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาใช้บริการในศูนยก์ารค้า นอกจากน้ี
ภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมศูนยก์ารคา้เพิ่มมากขึ้น ท าให้ศูนยก์ารคา้จดัท ากลยทุธท์างการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด การให้ส่วนลดราคาเพื่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ส่วนลดราคาจึงเป็น
แรงจูงใจและวตัถุประสงคส์ าคญัในการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 
 ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เพื่อคน้หา
ค าตอบเก่ียวกบั บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษา
พบว่า เพื่อนมีอิทธิพลในการใชบ้ริการของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา 
อินท ร์ธีรา เดชธนันนิติกุล  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บ ริการ
ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจ
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ซ้ือสินคา้และบริการมากที่สุดคือตวัเอง ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษา
เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์
ธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการดว้ยตนเอง ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา 
เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารค้า  เซ็นทรัล
พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตดัสินใจมาใช้บริการด้วยตวัเอง 
ทั้งน้ีความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ิจยัทั้ง 3 ท่าน ข้างตน้อาจจะเน่ืองจากการส่ือสารทาง
การตลาดเพือ่ก่อใหเ้กิดการรับรู้อาจจะยงัไม่ทัว่ถึงไปยงัผูบ้ริโภคชาวจีน อาจจะท าใหเ้กิดการสอบถาม
และการขอค าแนะน าจากเพือ่นและคนรู้จกั ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการใชบ้ริการศูนยก์ารใน
อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ เพือ่นจึงมีอิทธิพลในการใชบ้ริการมากที่สุด 
 ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When does the consumer buy?) เพื่อคน้หาค าตอบเก่ียวกบั โอกาส
ในการซ้ือ (Occasions) จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใช้บริการในวนัหยุดลาพักร้อน
ประจ าปีมากที่สุด ในเดือน กรกฎาคม – กันยายน ช่วงเวลา 14:01-17:00 สอดคล้องกับการศึกษา 
อินท ร์ธีรา เดชธนัน นิติกุล  (2554) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บ ริการ
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ในช่วงเวลา 16:01-19:00 แต่ไม่สอดคล้องในเร่ืองช่วงวนัหยุดในการใช้บริการ (วนัหยดุสุดสัปดาห์) 
ไม่สอดคล้องกับการศึกษา นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยั
ทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใชบ้ริการในช่วงเวลา 17.01-22.00 สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ไดศ้ึกษา
เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาในการใช้บริการมากที่สุดคือช่วงบ่ายถึงเยน็ (13:00-
18:00) ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากการ
วางแผนรายการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั ระยะเวลาของนกัท่องเที่ยวจีนมีค่อนขา้งที่จะจ ากดั อาจจะ
ท าใหช่้วงบ่ายถึงช่วงเยน็จึงเป็นช่วงเวลาที่นกัท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
 ผู้บริโภคซ้ือที่ ไหน (Where does the consumer buy?) เพื่อค้นหาค าตอบเก่ียวกับ
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่ผูบ้ริโภค จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่มากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนนันิติกุล 
(2554) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลล์บางแค 
กรุงเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับการศึกษา นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้อบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมิ
นทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้  เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา 
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผูว้จิยัทั้ง 3 ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจาก 
ขอบเขตและสถานที่ในการเก็บขอ้มูลที่แตกต่างกนั จึงท าใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งเก่ียวกบัสถานที่ใน
การใหบ้ริการ 
 ผู้บ ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เพื่ อค้นหาค าตอบ เก่ียวกับ 
ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บขอ้มูลจากเวป
ไซดม์ากที่สุด ใชบ้ริการ 2-3 คร้ัง เดินทางเขา้มาใชบ้ริการโดย รถโดยสารสาธารณะ และมีค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการ 4,501-6,000 บาทต่อคร้ัง ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) 
ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการสองคร้ังต่อสปัดาห์ มีค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือสินคา้และบริการโดยเฉล่ีย 500-1,000 บาท เดินทางมาใชบ้ริการที่ห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์าง
แค กรุงเทพมหานครโดยรถยนตส่์วนตวั ไดรั้บแหล่งขอ้มูลการใชบ้ริการจากการประชาสัมพนัธ ์การ
โฆษณาเก่ียวกับการส่งเสริมการขาย จากแผ่นพับ เอกสารการโฆษณาของห้างสรรพสินค้า ไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษา นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการ
ตลาดในการเลือกใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เดินทางมาใชบ้ริการดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังไม่แน่นอนและทราบ
ขอ้มูลข่าวสารของห้างโคลีเซ่ียมจากเพื่อนหรือญาติ ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชบ้ริการเดินทางมาดว้ยรถยนตส่์วนบุคคล โดยมาพร้อม
กบัครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก สัปดาห์ละคร้ัง ส่วนมากเป็นวนัหยดุเสาร์และอาทิตย ์ใชจ่้ายเงินโดย
เฉล่ียประมาณ 1,001-2,000 บาทในแต่ลละคร้ัง และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารต่างๆผา่น ญาติ เพือ่น หรือคน
รู้จัก ทั้ งน้ีความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผู ้วิจัยทั้ ง 3 ท่าน ข้างต้นอาจจะเน่ืองจากสังคม 
วฒันธรรม ชีวิตความเป็นอยูท่ี่แตกต่างกนั ขอ้จ ากดัของระยะทางที่แตกต่างกนั นักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่วนใหญ่จึงได้รับขอ้มูลการใชบ้ริการผ่านทางเวปไซด์มากกว่าส่ืออ่ืน อีกทั้งการท่องเที่ยวในระยะ
สั้นๆ การเดินทางเขา้มาใช้บริการโดยรถโดยสารสาธารณะอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน รายไดท้ี่สูงกว่าและโอกาสในการใชบ้ริการที่นอ้ยกว่า อาจจะท าใหส่้วนใหญ่การ
ใชจ่้ายในการใชบ้ริการต่อคร้ังสูงกวา่นกัท่องเที่ยวชาวไทย 
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 ส าหรับส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) สามารถน าผล
การศึกษามาอภิปายเช่ือมโยงแนวคิดดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ือง
สินคา้และบริการมีความหลากหลายมากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อินทร์ธีรา เดชธนัน
นิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์าง
แค กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ือง
สินคา้มีคุณภาพมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองสินคา้มีคุณภาพดีมาก
ที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้
บริการในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความหลากหลายของสินคา้และบริการมากที่สุดทั้งน้ีความไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผูว้ิจยัทั้ง 2 ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากยคุสมยัที่เปล่ียนไป เม่ือในอดีต
สินคา้และบริการภายในศูนยก์ารคา้อาจจะยงัไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบนั ศูนยก์ารคา้ไดค้ดั
สรรน าเฉพาะร้านคา้ที่มีสินคา้และบริการที่มีคุณภาพในการเช่าพื้นที่ในศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ภายในศูนย์
การจึงมีคุณภาพเหมือนๆกนั ดงันั้นปัจจุบนัจึงแข่งขนัในดา้นความหลากหลายของสินคา้และบริการ 
เป็นศูนยก์ารคา้ที่รวบรวมทุกอยา่งไวใ้นที่เดียว เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดค้รบทุก
ดา้น 
 ดา้นราคา (Price) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักับปัจจยัยอ่ยในเร่ืองราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อินทร์ธีรา เดชธนัน
นิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้เดอะมอลลบ์าง
แค กรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ือง 
สินคา้มีราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษา
เร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์
ธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองสินคา้มีการแสดง
ป้ายราคาที่ชัดเจนมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการติดป้ายหรือฉลากแสดงราคา
สินคา้และบริการอย่างชัดเจนมากที่สุด ทั้งน้ีความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ิจยัทั้ง 2 ท่าน 
ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยต่ีางๆเขา้มาช่วยในการติดป้ายราคาของสินคา้และ



 

181 
 

บริการ สินคา้และบริการตอ้งมีการติดราคาที่ชดัเจน มีการตรวจสอบราคาสินคา้และบริการของร้านคา้
อยา่งสม ่าเสมอ ท าให้แกไ้ขปัญญาการติดราคาป้ายไม่ชดัเจนได ้นอกจากน้ีปัจจุบนัค่าเช่าพื้นที่ภายใน
ศูนยก์ารคา้และตน้ทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ท าใหมี้การพยายามลดตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิต 
เปล่ียนไปใชว้สัดุที่ใชท้รัพยากรน้อยลง อาจจะท าให้คุณภาพลดลงเช่นกนั โดยที่ราคาของสินคา้และ
บริการปรับสูงขึ้น จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการรู้สึกวา่ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา 
เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองสถานที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร 
(2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม 
สาขาสุราษฎร์ธานี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองที่ตั้ง
ของห้างไปมาสะดวกมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองท าเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเดินทาง
มากที่สุด 
 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยในเร่ืองการใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการมากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อินทร์ธีรา 
เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองบัตรเครดิตต่างๆสามารถใช้เป็นส่วนลดหรือสะสมคะแนนได้มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดใน
การเลือกใชบ้ริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับ
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่างๆมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบั
การศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้ 
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญักับ
ปัจจยัยอ่ยในมีกิจกรรมสนัทนาการต่างๆอยา่งสม ่าเสมอมากที่สุดทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของผูว้ิจยัทั้ง 3 ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยการใชจ่้ายลดนอ้ยลงและสภาพ
วะการแข่งขนัของอุตสาหกรรมศูนยก์ารคา้มากขึ้น อาจจะท าใหศู้นยก์ารคา้จ าเป็นตอ้งรายการส่งเสริม
การขาย ลดราคาสินคา้และบริการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัของคุณค่าสินคา้และบริการควรที่
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จะเหมาะสมกับราคามากขึ้ น ส่วนลดราคาสินคา้และบริการจึงเป็นส่วนส าคญัที่สามารถจูงใจให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 ดา้นบุคลากร (People) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดับความส าคญักับปัจจยัยอ่ยในเร่ือง
พนักงานมีความรู้ในตัวสินคา้และบริการมากที่สุด  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา 
เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองจ านวนพนกังานเพยีงพอต่อการใหบ้ริการมากที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุด
จิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการห้างโคลี
เซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยใน
เร่ืองพนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมินทร์ วรีจิตโต  
(2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองพนกังานบริษทัมี
ความสุภาพอ่อนนอ้ม แต่งกาย เหมาะสม มากที่สุด ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผูว้จิยัทั้ง 
3 ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากสังคมและวฒันธรรมของนกัท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยที่แตกต่างกนั 
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย จะให้ความส าคญักับลักษณะรูปลกัษณ์ภาพนอก การแต่งกายที่สุภาพ 
เรียบร้อย ดูน่าเช่ือถือเป็นหลัก แต่ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ความรู้ในตวัสินคา้และบริการของ
พนกังานส าคญักวา่ลกัษณะรูปลกัษณ์ภาพนอก เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเที่ยวไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ท าใหเ้กิดความพงึพอใจและยนิดีที่จะซ้ือสินคา้และบริการ 
 ดา้นกระบวนการ (Process) ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยใน
เร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ อินทร์ธีรา 
เดชธนันนิติกุล (2554) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินคา้เดอะ
มอลลบ์างแค กรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัมากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) 
ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาดในการเลือกใชบ้ริการหา้งโคลีเซ่ียม สาขาสุ
ราษฎร์ธานี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักับปัจจยัย่อยในเร่ืองมีระบบ
ช าระเงินที่รวดเร็ว ทนัสมยัและถูกตอ้งมากที่สุด สอดคลอ้งกบัการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) 
ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภคที่ใช้บริการในศูนยก์ารคา้  เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญักับปัจจยัย่อยในเร่ืองระบบรักษาความ
ปลอดภัยมากที่สุด ทั้ งน้ีความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักด์ิ สุดจิตร (2553) อาจจะ
เน่ืองจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองและการก่ออาญากรรมในปัจจุบนัเพิม่มากขึ้น เกิดผลกระทบ
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ต่อความน่าเช่ือถือต่อความปลอดภยัของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงท าให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนให้
ความส าคญัในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้ เน่ืองจากศูนยก์ารคา้เป็นสถานที่ที่มี
ผูบ้ริโภคใช้บริการเป็นจ านวนมาก อาจจะเป็นสถานที่ที่ เป็นเป้าหมายของผูไ้ม่หวงัดี เพื่อความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ระบบความปลอดภยัจึงเป็นเร่ืองที่ตอ้งค านึงเป็นอนัดบัแรก 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้มากที่สุด 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อินทร์ธีรา เดชธนันนิติกุล (2554) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองห้างสรรพสินคา้ใหญ่และมีช่ือเสียง
มากที่สุด ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นนทศกัด์ิ สุดจิตร (2553) ไดศ้ึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค
และปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการห้างโคลีเซ่ียม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองภาพลกัษณ์และความมีช่ือเสียงของ
ห้างมากที่ สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต  (2556) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคที่ใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยในเร่ืองช่ือเสียงของศูนยก์ารคา้มากที่สุดทั้งน้ีความไม่
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของผูว้ิจยัทั้ง 3 ท่าน ขา้งตน้อาจจะเน่ืองจากระดบัการส่ือสารในเกิดการรับรู้
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยไม่เท่ากัน เน่ืองจากการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของ
ศูนยก์ารคา้ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศ ส่ือสารไม่ถึงประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถรับรู้
ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ของศูนยก์ารคา้ไดอ้ยา่งที่ควร ยคุสมยัที่เปล่ียนไปความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้
เป็นส่วนส าคญัที่สามารถจูงใจให้นกัท่องเที่ยวชาวจีนเขา้ไปใชบ้ริการ ดงันั้นศูนยก์ารคา้ที่ดูทนัสมยัจึง
เป็นตวัเลือกเป็นอนัดบัแรก 
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5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบที่น่าสนใจดงัน้ี 
 1. กลุ่มเป้าหมายของศูนยก์ารคา้อ าเภอเมืองเชียงใหม่จากการศึกษา 
 
ตารางที่ 5.16 แสดงกลุ่มเป้าหมายจากการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมายจากการศึกษา 
เพศหญิง 
อายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 
รายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวนต่อเดือน 
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวเฉล่ีย 6,001 บาทข้ึนไปต่อวนั 
ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศนูยก์ารคา้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อคร้ัง 

  
 2. พฤติกรรมในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่
น่าสนใจ 
 
ตารางที่ 5.17 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่น่าสนใจ 

พฤตกิรรมผู้บริโภค ผลการศึกษาพฤตกิรรมผู้บริโภคทีเ่กดิขึน้มากทีสุ่ดทีน่่าสนใจ 
ประเภทร้านคา้ท่ีใชบ้ริการ ร้านอาหาร 
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ การใชจ่้าย ซ้ือของ 
ส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม 
ผูท่ี้มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ เพ่ือน 
ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 14:01-17:00 
ช่วงเดือนในการใชบ้ริการ กรกฎาคม – กนัยายน 
สาเหตุท่ีใชบ้ริการ ความหลากหลาย 
แหล่งขอ้มลูท่ีไดรั้บเพ่ือใชบ้ริการ เวปไซด ์
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2-3 คร้ัง 
การเดินทางใชบ้ริการ รถโดยสารสาธารณะ 
ค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังท่ีใชบ้ริการ 4,501-6,000 บาท 

  
 3. แสดงสรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ียสูง
ที่สุด 10 อนัดบัแรกในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 5.18 แสดงผลสรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีค่าเฉล่ียสูง
ที่สุด 10 อนัดบัแรกมากที่สุดที่น่าสนใจ 

ล าดับที ่ ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั ค่าเฉลีย่ แปลผล 
1 ระบบรักษาความปลอดภยัของศนูยก์ารคา้ 

ดา้นกระบวนการ 
4.54 มากท่ีสุด 

6 ความถูกตอ้งในการในบริการ 4.45 

มาก 
 

7 ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 4.41 
2 สินคา้และบริการมีความหลากหลาย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
4.49 

5 สินคา้และบริการมีคุณภาพ 4.46 
7 สินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ 4.41 
3 ความทนัสมยัของศนูยก์ารคา้ ดา้นการสร้างและ

น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

4.48 

4 
การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ 

4.47 

8 การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.36 
9 สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี 4.33 

10 พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ ดา้นบุคลากร 4.32 

 
 4. ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเพศชายนิยมใชบ้ริการร้านคา้ประเภท ร้านอาหาร ในขณะที่ 
กลุ่มเพศหญิงนิยมใชบ้ริการร้านคา้ประเภทร้านเส้ือผา้แฟชัน่  
 5. ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 6,000 หยวน นิยมใช้
บริการร้านคา้ประเภท ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ และนิยมใช้บริการศูนยก์ารคา้ในวนัหยุด
เทศกาล 
 6. ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียตั้งแต่ 
6,001 บาทขึ้นไปต่อวนั นิยมใชบ้ริการร้านคา้ประเภทร้านเส้ือผา้แฟชัน่ และไดรั้บแหล่งขอ้มูลในการ
ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้จาก ส่ือสงัคมออนไลน์ 
 7. ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศ 
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ตารางที่ 5.19 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามเพศที่น่าสนใจ 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อย 
ผลการเปรียบเทยีบการให้ระดับ
ความส าคัญจ าแนกตามเพศ 

ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ 

เพศหญิงให้ความส าคญัมากกว่าเพศ
ชาย 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ  
สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืน
ภาษี 

ดา้นกระบวนการ 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความถูกตอ้งในการในบริการ 

  
 8. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 
ตารางที่ 5.20 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามค่าใชจ่้ายในแต่ละคร้ังที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ที่น่าสนใจ 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อย 
ผลการเปรียบเทยีบการให้ระดับ
ความส าคัญจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในแต่
ละคร้ัง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
สินคา้และบริการมีความหลากหลาย  

กลุ่มค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ
ศนูยก์ารคา้ต่อคร้ัง 4,501 บาทข้ึนไป 
ให้ความส าคญัมากกว่า กลุ่มค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ต่อคร้ังต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาท 

ปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

ดา้นราคา ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีพนกังานขายให้ค าแนะน าสินคา้และ
บริการ 
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 9. ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ
ตารางที่ 5.21 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามอาย ุ

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อย 
ผลการเปรียบเทยีบการให้ระดับ
ความส าคัญจ าแนกตามอายุ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์
สินคา้และบริการมีความหลากหลาย  

กลุ่มอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี ให้
ความส าคญัมากกว่ากลุ่มอายรุะหว่าง 
41 ปีข้ึนไป 

ปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ 

ดา้นราคา 
ราคาของสินคา้และบริการถกูกว่าเม่ือเทียบ
กบัสถานท่ีอ่ืน 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง 
ระยะเวลาเปิด-ปิดศนูยก์ารคา้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆ 
น่าดึงดูด  
การให้ส่วนลดราคาสินคา้และบริการ  
การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ  
การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ  
สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืน
ภาษี 
การให้บริการฟรีรถรับ-ส่ง 

ดา้นบุคลากร พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ 
จ านวนพนกังานเพียงพอต่อการให้บริการ 

ดา้นกระบวนการ ความรวดเร็วในการให้บริการ  

ความถูกตอ้งในการในบริการ 

ระบบรักษาความปลอดภยัของศนูยก์ารคา้ 
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ตารางที่ 5.21 (ต่อ) แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อย 
ผลการเปรียบเทยีบการให้ระดับ
ความส าคัญจ าแนกตามอายุ 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

ความสะอาดของพ้ึนท่ีภายนอกและ
ภายในศนูยก์ารคา้ กลุ่มค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการ

ศนูยก์ารคา้ต่อคร้ัง 4,501 บาทข้ึนไป ให้
ความส าคญัมากกว่า กลุ่มค่าใชจ่้ายใน
การใชบ้ริการศนูยก์ารคา้ต่อคร้ังต ่ากว่า

หรือเท่ากบั 4,500 บาท 

ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและ
ภายในศนูยก์ารคา้ 
ความทนัสมยัของศนูยก์ารคา้ 
การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซ้ือสินคา้ 

 
 10. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ตารางที่ 5.22 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนที่น่าสนใจ 

ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ปัจจัยย่อย 
ผลการเปรียบเทยีบการให้ระดับ
ความส าคัญจ าแนกตามค่าใช้จ่ายในแต่
ละคร้ัง 

ดา้นกระบวนการ ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ 

กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 6,000 หยวน ให้ความส าคญั
มากกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 
9,001 หยวนข้ึนไป 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากขอ้มูลการวิเคราะห์ผลการศึกษาวจิยัที่ได ้ผูศ้ึกษาวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อสามารถน า
ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน ไปเป็นแนวทางพฒันาการบริการของศูนยก์ารค้าให้
ตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีขอ้เสนอแนะโดยภาพรวมและ
ขอ้เสนอแนะตามกลุ่มเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 
 5.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์  
 ศูนยก์ารคา้ควรใหค้วามส าคญัดา้นความหลากหลายของสินคา้และบริการ โดยน าร้านคา้
หลากหลายประเภทเขา้มาเช่าพื่นที่ภายในศูนยก์ารคา้ รวบรวมร้านคา้ทุกประเภทไวใ้นสถานที่เดียว
แบบครบวงจร โดยเน้นร้านคา้ที่เป็นที่นิยม เช่น ร้านอาหารและร้านเส้ือผา้แฟชัน่ ส าหรับร้านคา้ ควร
น าเสนอสินคา้และบริการที่มีความหลากหลายทั้งในดา้นรูปแบบ ประเภท และขนาด เพื่อตอบสนอง
ต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการ 
 5.4.2 ด้านราคา 
 ศูนยก์ารคา้และร้านคา้ควรให้ความส าคญัในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และ
บริการ และระดบัราคาของสินคา้และบริการในทอ้งตลาด ส าหรับร้านคา้ ควรก าหนดราคาของสินคา้
และบริการในระดบัที่เหมาะสมกบัคุณภาพ โดยค านึงถึงตน้ทุนของสินคา้และบริการควบคู่กนัไปดว้ย 
ส าหรับศูนยก์ารคา้ ควรมีนโยบายส าหรับการก าหนดราคาสินคา้ที่เหมาะสมกบัคุณภาพ โดยการขอ
ความร่วมมือจากร้านคา้ต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการใชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ 
 5.4.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ควรเลือกท าเลที่ตั้งที่สามารถ
เดินทางเขา้-ออกได้หลายทาง ใกล้กับแหล่งชุมชน สะดวกต่อการคมนาคม ศูนยก์ารคา้ควรมีการ
จดัเตรียมสถานที่ส าหรับรถโดยสารสาธารณะ เน่ืองจากส่วนใหญ่เดินทางใช้บริการโดยรถโดยสาร
สาธารณะ โดยอาจจะมีการจดัฝึกอบรมพนกังานโดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภยั ตรวจสอบ
ปริมาณรถโดยสารสาธารณะใหเ้พยีงพอต่อการใหบ้ริการเพือ่รองรับการเดินทางใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 5.4.4 ด้านส่งเสริมการตลาด  
 ศูนยก์ารคา้ควรใช้กลยุทธ์ด้านส่งเสริมการตลาดแบบผสม โดยให้ความส าคญัในเร่ือง 
ส่งเสริมการขาย ส่วนลดราคา แลก แจก แถม  อาจจะจดัท าส่วนลดราคาสินคา้และบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยขอการสนับสนุนจากร้านคา้ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมโครงการ เพื่อ
เป็นการบ่งบอกถึงการให้ความส าคญัแก่นกัท่องเที่ยวที่มาใชบ้ริการในศูนยก์ารคา้ มีการลงทะเบียนให้
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ขอ้มูล สิทธิประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจะได้รับเช่น สิทธิในการคืนภาษี เง่ือนไขของส่วนลด
ราคา บริการต่างๆของศูนยก์ารคา้ นอกจากน้ีอาจจะมีการแจกของที่ระลึกจากทางศูนยก์ารคา้ โดยการ
แชร์ บอกต่อไปยงัเพื่อนและคนรู้จกั ผ่านส่ือเวปไซดท์ี่เป็นที่นิยม ส่งผลใหเ้กิดการบอกต่อไปยงัเพือ่น
และคนรู้จกัในการให้บริการจากศูนยก์ารค้า และที่ส าคญัศูนยก์ารค้าควรจดัท าเคร่ืองมือส่ือสาร
ทางการตลาด 3 ภาษาเป็นอยา่งต ่า ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เน่ืองจากนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพดูหรืออ่านภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาส่ือกลางในการส่ือสารไดไ้ม่มากนกั เพื่อท าให้
เกิดการรับรู้ การดึงดูดความสนใจและการตดัสินใจในการใช้บริการศูนยก์ารค้า อีกทั้ งยงัอาจจะ
สามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ 
 5.4.5 ด้านบุคลากร  
 ศูนยก์ารคา้และร้านคา้ควรสรรหาพนกังานที่สามารถส่ือสารภาษาจีนได ้อาจจะมีการจดั
ฝึกอบรมภาษาจีนเพือ่การส่ือสารส าหรับพนักงานที่มีประจ าอยูแ่ลว้ในการใหบ้ริการในศูนยก์ารคา้ ท  า
ใหส้ามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรับดา้นความรู้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ อาจจะจดัอบรม
และทดสอบก่อนปฎิบติังานจริง โดยผูป้ระเมินเป็นผูมี้ประสบการณ์ สามารถแนะน ารายละเอียดต่างๆ
เก่ียวกบัสินคา้และบริการ และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการได ้ส าหรับความสามารถของ
บุคลากร อาจจะจดัฝึกอบรมเก่ียวกบัจิตวทิยาการให้บริการ เก่ียวกบัทศันคติ แรงจูงใจ และการควบคุม
อารมย ์เป็นส่ิงที่ส าคญัอยา่งยิง่ในการให้บริการ ท าให้เกิดความรู้สึกรักในการให้บริการ ที่ส าคญัการ
ให้ค่าตอบแทนควรให้ในระดับที่เหมาะสม อาจจะมีการก าหนดเป้าหมายของยอดขายและการ
ร้องเรียนในการให้บริการ สัดส่วนที่พนักงานควรจะไดรั้บค่าตอบแทนที่เหมาะสม ท าให้พนักงานมี
ก าลังใจในการท างานได้อย่างเต็มที่  เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ การส่ือสารให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ก่อใหเ้กิดความประทบัใจ และการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 5.4.6 ด้านกระบวนการ 
 เพือ่สร้างความมัน่ใจในการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้ควรใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองระบบรักษาความปลอดภัยของศูนยก์ารค้ามากที่ สุด โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ มี
มาตรฐานสากล อาจจะมีผูเ้ดินตรวจสอบทั่วบริเวณศูนยก์ารค้าตลอดเวลา และขอความร่วมมือ
พนกังานของร้านคา้และศูนยก์ารคา้ช่วยในการสงัเกตุ บุคคล วตัถุ หรือ หรือส่ิงของกระเป๋าสมัภาระ ที่
วางไวไ้ม่มีเจา้ของ ใหแ้จง้หน่วยรักษาความปลอดภยัประจ าจุดต่างๆ การป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ที่
ไม่คาดคิด หากเหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้ นจะท าให้เกิดผลเสียต่อศูนยก์ารค้าในทุกๆด้าน เป็นการ
เตรียมพร้อมไม่ใหเ้หตุการณ์เหล่าน้ีเกิดขึ้น เพือ่ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคล ร้านคา้และช่ือเสียง
ศูนยก์ารคา้ นอกจากน้ี ศูนยก์ารคา้ควรดูแลความถูกตอ้งในการในบริการ โดยเฉพาะการช าระสินคา้
และบริการ ร้านคา้ทุกร้านควรที่มีระบบช าระเงินที่เป็นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได ้มีรหัสบาร์
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โคตทุกๆช้ินเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งการใหบ้ริการ และมีปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกที่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ โดยมีการเพิม่จุดบอกทางการใชบ้ริการ เช่นจุดบริการ หอ้งน ้ า หอ้งน ้ าส าหรับครอบครัว 
และจุดบริการรถเข็นส าหรับบุคคลพิการ ชราและเด็ก ประจ าประตูที่มีผูเ้ดินเขา้-ออกจ านวนมากเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบันักท่องเที่ยว ศูนยก์ารคา้ควรจดัท าระบบการจดัการการด าเนินการที่ดีเพื่อ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บันกัท่องเที่ยวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
 5.4.7 ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
 ศูนยก์ารค้าควรจัดท าศูนยข์้อมูลเก่ียวกับการท่องเที่ยว โดยอาจจะน าเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการช่วยลดขั้นตอนที่มีความยุง่ยากซับซอ้นจากการด าเนินงานและการใชบ้ริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่ถูกตอ้ง รวดเร็ว และอ านวยความสะดวกในการใหบ้ริการ โดยจดัท า
ระบบอตัโนมติั ส่ือแผนที่อีเลคทรอนิค ที่สามารถบอกขอ้มูลทั้งหมดเก่ียวกบัร้านคา้และการใหบ้ริการ
ของศูนยก์ารคา้และการจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซ้ือสินคา้ แบ่งจดัสรรประเภท
ร้านคา้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสร้างความพงึพอใจในการใชบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่ง
ครบถว้น 
 ข้อเสนอแนะตามกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูต้อบแบบตอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายตุ  ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 30 ปี มีรายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าหรือเท่ากับ 6,000 หยวนต่อเดือน มีค่าใชจ่้ายในการท่องเที่ยวเฉล่ีย 
6,001 บาทขึ้นไปต่อวนั และมีค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 4,500 บาทต่อ
คร้ัง ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการศูนยก์ารคา้ ดังนั้ นผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่ใชบ้ริการศูนยก์ารคา้มากที่สุด ดงัต่อไปน้ี 
 กลุ่มเพศหญิง ศูนยก์ารคา้ควรให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้น
ราคา โดยเน้นในเร่ืองราคาเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ โดยเฉพาะร้านเส้ือผา้แฟชัน่ซ่ึง
เป็นประเภทร้านคา้ที่ไดรั้บความนิยมส าหรับกลุ่มเพศหญิง ร้านคา้ควรก าหนดราคาหลายระดบัตาม
คุณภาพของสินคา้และบริการ อาจจะจดัส่วนลดราคาพิเศษส าหรับผูท้ี่ใชสิ้นคา้และบริการในปริมาณ
จ านวนมาก มีสิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติในการคืนภาษี เพือ่เป็นแรงจูงใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการ นอกจากน้ีการน าระบบช าระเงินแบบอตัโนมติัโดยสแกนบาร์โคส สามารถจ่ายไดห้ลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแบบเงินสดหรือบตัรเครดิต ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจใหแ้ละเป็นแรงดึงดูดในการใชบ้ริการ 
 กลุ่มค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ต่อคร้ัง 4,501 บาทขึ้นไป ศูนยก์ารคา้ควรให้
ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา ส าหรับดา้นผลิตภณัฑ์
ควรเน้นเร่ืองสินคา้และบริการมีความหลากหลาย และปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความ
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ตอ้งการ โดยร้านคา้ควรน าเสนอสินคา้และบริการมีความหลากหลาย ทั้งดา้นประเภท ขนาด และราคา 
เพื่อเป็นทางเลือกในการใชสิ้นคา้และบริการไดอ้ยา่งหลากหลาย และมีการควบคุมให้ปริมาณสินคา้
และบริการเพยีงพอต่อความตอ้งการ โดยการน าระบบการจดัการสินคา้คงคลงัเช่ือมต่อกบัระบบช าระ
สินคา้และบริการแบบนาทีต่อนาที เพือ่ไม่ให้เสียโอกาสในการท ารายไดใ้หเ้พิม่ขึ้น ส าหรับดา้นราคา 
ร้านคา้ควรก าหนดราคาให้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้และบริการ โดยค านึงถึงก าลงัซ้ือของผูใ้ช้
สินคา้และบริการ อาจจะก าหนดราคาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการใชสิ้นคา้และ
บริการ นอกจากน้ี ร้านคา้ควรมีพนกังานขายที่มีความรู้ ทกัษะดา้นภาษา และประสบการณ์ในการขาย
ที่สามารถใหค้  าแนะน าสินคา้และบริการ เพือ่เป็นแรงจูงใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 
 กลุ่มอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ศูนยก์ารคา้ควรให้ความส าคญักับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในทุกดา้น ศูนยก์ารคา้ควรน าร้านคา้ชั้นน าที่มีสินคา้และบริการที่มีความหลากหลาย
และเป็นที่รู้จกั โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถน าเสนอเมนูอาหารที่มีรสชาติที่หลากหลาย และมี
ปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการ พยากรณ์ความตอ้งการและตรวจสอบปริมาณ
สินคา้คงคลังอยู่เสมอ ศูนยก์ารคา้ควรมีการตรวจสอบราคาสินคา้และบริการภายในและภายนอก
ศูนยก์ารคา้ โดยการขอความร่วมมือจากร้านคา้ต่างๆ เปรียบเทียบระดบัราคาสินคา้และบริการภายใน
ศูนยก์ารคา้และราคาในตลาดกลาง โดยมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอไม่ให้ระดับราคาสินคา้และ
บริการไม่ให้สูงกว่าสถานที่อ่ืนจนเกินไปเพื่อความยติุธรรมในการให้บริการและมีความสามารถใน
การแข่งขนัได ้เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ควรเลือกท าเลที่ตั้งที่สามารถดินทางเขา้-ออกได้
หลายทาง ใกลก้บัแหล่งชุมชน สะดวกต่อการคมนาคม ควรมีการจดัเตรียมสถานที่ส าหรับรถโดยสาร
สาธารณะ เน่ืองจากส่วนใหญ่เดินทางใชบ้ริการโดยรถโดยสารสาธารณะ โดยอาจจะมีการจดัฝึกอบรม
พนักงานโดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภยั ตรวจสอบปริมาณรถโดยสารสาธารณะใหเ้พยีงพอ
ต่อการให้บริการเพื่อรองรับการเดินทางใชบ้ริการศูนยก์ารคา้และขยายระยะเวลาเปิด-ปิดศูนยก์ารคา้
ในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เพื่อรองรับจ านวนผูใ้ช้บริการที่เพิ่มขึ้นและเป็นโอกาสในการเพิ่มท ารายได้
ให้กับร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ไดอี้กดว้ย ศูนยก์ารคา้ควรเน้นการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือ
ต่างๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัๆ โดยขอความร่วมมือจากทางสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และ
องค์กรธุรกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยว อาจจะมีการแลกเปล่ียนช่วยเหลือกันในการส่ือสารโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ ์ให้ค  าแนะน าในการใชบ้ริการ นอกจากน้ี อาจจะจดักิจกรรมทุกเทศกาลส าคญัๆเป็น
การสร้างสีสันเพื่อจูงใจในการใชบ้ริการ การแจกของรางวลั ของที่ระลึก และแลกของสมนาคุณ เพื่อ
สร้างความประทบัใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีกบัผูใ้ชบ้ริการ ศูนยก์ารคา้ควรจดัอบรมพนักงานดา้น
ทกัษะการส่ือสารทางด้านภาษาจีนเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ พฒันาบุคลิคภาพให้มีความ
น่าเช่ือถือ เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ที่ดีในการใหบ้ริการของศูนยก์ารคา้แก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และที่ส าคญัที่สุด
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ศูนยก์ารค้าควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรจัดท านโยบายในการ
ตรวจสอบความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการให้บริการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้ควรมีระบบการดูแล ตรวจสอบพื่นที่ภายในศูนยก์ารคา้ ให้ดู
สะอาด น่าดึงดูดในการใช้บริการ การตกแตกที่ทนัสมัย บ่งบอกถึงความมีรสนิยม และการจดัผงั
ร้านคา้แบ่งเป็นประเภท สะดวกต่อการเลือกใชบ้ริการ เพื่อเป็นความประทบัใจตั้งแต่คร้ังแรกที่ใช้
บริการศูนยก์ารคา้ 
 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 6,000 หยวน ศูนยก์ารคา้ควรให้ความส าคญั
กบัปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกภายในศูนยก์ารคา้ ศูนยก์ารคา้ควรจดัเตรียมปริมาณส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่เพียงพอ รองรับความตอ้งการในการใชบ้ริการที่เพิ่มขึ้น ควรมีส่ือบอกทางการให้บริการส่ิง
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดส าคญัๆ เช่น ประตูทางเขา้-ออกศูนยก์ารคา้ ห้องน ้ า และลิฟท์ ควรมี
ศูนยใ์หค้วามช่วยเหลือในการให้ขอ้มูลและส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อให้สร้างความพึงพอใจในการ
ใชบ้ริการสูงสุด 
 กลุ่มค่าใช่จ่ายในการท่องเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไปต่อวนั 
ศูนยก์ารคา้ควรน าร้านคา้สินคา้หรูหราที่มีช่ือเสียงระดบัโลก (Luxury Band) มาเช่าภายในศูนยก์ารคา้ 
ท  าให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนยก์ารคา้ที่เต็มไปด้วยร้านคา้ที่มีคุณภาพ อาจจะเน้นการส่ือสารทาง
การตลาดโดยผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม เพื่อให้เกิดการรับรู้ และตอบสนองความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เพ่ือใชป้ระกอบการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษารายได้
และค่าใชจ่้ายการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อวนั 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวจีนในการใช้บริการศูนยก์ารค้าในอ าเภอ เมืองเชียงใหม่
ประกอบดว้ย ทฤษฏีการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 6W1H 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ประกอบไดด้ว้ย ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารทางการตลาดดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการและดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
 ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะ 
 ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริงให้ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ซ่ึง
ขอ้มลูและความคิดเห็นของท่านจะถูกน าไปใชเ้พ่ือการศึกษาวิจยัเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีใน
การตอบแบบสอบถาม 

............................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ซ่ึงตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
1. เพศ 
 1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อาย ุ
  1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี   2) 21-30 ปี    
  3) 31-40 ปี     4) 41-50 ปี    
  5) 51 ปีข้ึนไป 
 
3. สถานภาพสมรส 
  1) โสด     2) สมรส    3) หยา่ร้าง 
 
4. ระดบัการศึกษา 
  1) ต ่ากวา่มธัยม     2) มธัยม 
  3) ปริญญาตรี     4) สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 หยวน  2) 3,001-6,000 หยวน 
 3) 6,001-9,000 หยวน   4) 9,001-12,000 หยวน 
 5) ตั้งแต่ 12,001 หยวนข้ึนไป 
 
6. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่เฉล่ียต่อวนั 
 1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3,000 บาท  2) 3,001-6,000 บาท 
 3) 6,001-9,000 บาท   4) 9,001-12,000 บาท 
 5) ตั้งแต่ 12,001 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมนักท่องเทีย่วชาวจนีในการใช้บริการศูนย์การค้าในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงใน ซ่ึงตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ด 
7. ท่านใชบ้ริการและ/หรือซ้ือสินคา้ประเภทใดบา้งในศูนยก์ารคา้อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ร้านเคร่ืองกีฬา   2) ร้านเคร่ืองประดบั 
 3) ร้านเคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิว 4) ร้านซีดี ดีวดีี 
 5) ร้านบริการลา้งรถเคร่ืองประดบัรถ 6) ร้านบริการเครือข่าย 
 7) ร้านเบเกอร่ี อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  8) บริษทัทวัร์ 
 9) บริษทัประกนัภยั   10) ร้านสะดวกซ้ือ 
 11) ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ 12) ร้านหนงัสือและเคร่ืองเขียน 
 13) ร้านอาหาร    14) ร้านแวน่ตา 
 15) ร้านท าผม    16) ร้องเทา้และกระเป๋า 
 17) ร้านเส้ือผา้แฟชัน่   18) ร้านสปาคลินิกเสริมความงาม 
 19) ร้านอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  20) ร้านอุปกรณ์ดนตรี 
 21) ร้านนาฬิกา    22) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 
8. วตัถุประสงคห์ลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) การใชจ่้าย ซ้ือของ   2) รับประทานอาหาร 
 3) ใชบ้ริการดา้นความบนัเทิง  4) การติดต่อธุรกรรม 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 
9. ส่ิงจูงใจหลกัในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  2) ช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ 
 3) ส่วนลดราคา แลก แจก แถม  4) ส่ือสงัคมออนไลน์ 
 5) ค าแนะน าจากคนรู้จกั   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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10. ใครมีอิทธิพลในการเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) ตวัเอง    2) เพื่อน 
 3) ครอบครัว    4) บริษทัทวัร์ 
 5) ท่ีท างาน    6) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
 
11. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เม่ือใด (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) วนัหยดุตามเทศกาล   2) วนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
 3) วนัหยดุลาพกัร้อนประจ าปี  4) ไม่แน่นอน 
 
12. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาใด  (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) 10:00 –12:00    2) 12:01 –14:00 
 3) 14:01 –17:00    4) 17:01 – 22:00 
 
13. ช่วงเดือนใดท่ีท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) มกราคม – มีนาคม   2) เมษายน –มิถุนายน 
 3) กรกฎาคม – กนัยายน   4) ตุลาคม – ธนัวาคม 
 
14. ส่วนใหญ่ท่านใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ใดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ด 2) เซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ 
 3) เซ็นทรัลกาดสวนแกว้   4) เมญ่า 
 5) พรอมเมเนดา รีสอร์ท มอลล ์
 
15. จากค าตอบขอ้ท่ี 14 เพราะเหตุใดท่านจึงเขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้แห่งน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) ความสะดวกในการเดินทาง  2) ใกลท่ี้พกั 
 3) ความสวยงาม   4) ความหลากหลาย 
 5) ส่ิงส านวยความสะดวก   6) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
 
16. ท่านไดรั้บขอ้มูลการใหบ้ริการศูนยก์ารคา้จากแหล่งใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) เวปไซด ์    2) หนงัสือนิตยสารส่ิงพิมพ ์
 3) ส่ือสงัคมออนไลน์   4) โบวช์วัร์ของศูนยก์ารคา้ 
 5) ป้ายโฆษณา    6) อ่ืนๆ โปรดระบุ................. 
 
17. ท่านเคยใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมก่ีคร้ัง (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) 1 คร้ัง   2) 2 – 3คร้ัง   3) มากกวา่ 3 คร้ัง 
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18. ท่านเดินทางมาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยพาหนะใด  (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) เดิน    2) จกัรยาน 
 3) จกัรยานยนต ์   4) รถยนตส่์วนตวั 
 5) รถโดยสารสาธารณะ   6) รถโดยสารของบริษทัทวัร์ 
 7) อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
 
19. ท่านใชจ่้ายในแต่ละคร้ังเท่าไรในการใชบ้ริการศูนยก์ารคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 
 1) ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท 2) 1,501– 3,000บาท 
 3) 3,001– 4,500บาท  4) 4,501 – 6,000บาท 
 5) 6,001 – 7,500บาท  6) 7,501 บาทข้ึนไป 
 
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกจิบริการทืม่ผีลต่อการใช้บริการศูนย์การค้าใน อ าเภอ
เมอืงเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง กรุณาท าเคร่ืองหมายซ่ึงตรงกบัความคดิเห็นของท่านมากทีสุ่ดเพยีง 1 ค าตอบ 
 

ส่วนประสมการตลาดธุรกจิบริการ 
ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านผลติภัณฑ์และการบริการ  
1. สินคา้และบริการมีความหลากหลาย      
2. สินคา้และบริการมีคุณภาพ      
3. ปริมาณสินคา้และบริการเพียงพอต่อความตอ้งการ      
4. สินคา้และบริการตรงกบัความตอ้งการ      
ด้านราคา  
5. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้และบริการ      
6. ราคาของสินคา้และบริการถูกกวา่เม่ือเทียบกบั
สถานท่ีอ่ืน 

     

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
7. สถานท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง      
8. สถานท่ีส าหรับจอดรถเพียงพอ      
9. ระยะเวลาเปิด – ปิดศูนยก์ารคา้      
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ส่วนประสมการตลาดธุรกจิบริการ 
ระดบัความส าคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านส่งเสริมการตลาด  
10.การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือต่างๆน่า
ดึงดูด 

     

11.การใหส่้วนลดราคาสินคา้และบริการ      
12. การจดักิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ      
13. การแจกของรางวลั แลกของสมนาคุณ      
14. มีพนกังานขายใหค้  าแนะน าสินคา้และบริการ      
15. สิทธิพิเศษส าหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี      
16. การใหบ้ริการฟรีรถรับ – ส่ง      
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน  
17. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ดี       
18. พนกังานมีความรู้ในตวัสินคา้และบริการ      
19. จ  านวนพนกังานเพียงพอต่อการใหบ้ริการ      
20. การแต่งกายของพนกังานสุภาพ เรียบร้อย      
ด้านกระบวนการ  
21. ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ      
22. ความถูกตอ้งในการในบริการ      
23. ปริมาณส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ      
24. ระบบรักษาความปลอดภยัของศูนยก์ารคา้      
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
25. ความสะอาดของพ้ึนท่ีภายนอกและภายใน
ศูนยก์ารคา้ 

     

26. ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายใน
ศูนยก์ารคา้ 

     

27. ความทนัสมยัของศูนยก์ารคา้      
28. การจดัผงัร้านคา้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซ้ือสินคา้ 

     

 
ส่วนที ่4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
ค าช้ีแจ้ง   กรุณาให้ข้อเสนอแนะซ่ึงตรงกบัความคดิเห็นของท่าน
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการสละเวลาและความร่วมมอื 
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问卷话题：中国游客在清迈地区的购物中心行为研究。 
说明 

 这一调查问卷是研究关于中国游客在清迈地区商场的购物行为，本问卷属于

清迈大学工商管理学院研究领域的一部分。 

问卷分为四个部分，如下 

 第一部分：一般的受访者的数据，包括性别、年龄、婚姻状况、学位、收入

及一天在清迈的费用。 

 第二部分：中国游客在清迈地区的购物中心购买行为，采用 6W1H原则 

 第三部分：关于营销组合的穆斯特服务信息影响在清迈市的服务中心，包括

产品及服务因素、价格的因素、分销渠道的因素、市场推广促销的因素、人员或员

工的因素、过程的因素、物理环境的因素。 

 第四部分：意见和建议 

 请您如实回答所有问题最匹配的评论。这些信息和意见将仅用于研究目的。

谢谢您的合作，并万分感谢您的宝贵意见。 

............................................................................................................................................................. 

第一部分：一般的受访者的数据 
说明：请勾选最接近您本人的想法及情况 
1.性别 
 1) 男     2) 女 

2.年龄 
 1) 少于或者等于 20岁  2) 21 – 30 岁   3) 31 – 40 岁 

4)  41 – 50 岁    5) 51岁或更多 

3.婚姻状况 
 1) 未婚    2) 已婚   3)离婚 

4.学位 
 1) 少于高中    2) 高中 

 3) 学士    4) 学位高过学士 

5.一个月的平均收入 
 1) 小于或等于到 3,000元  2) 3,001 – 6,000 元   

3) 6,001 – 9,000 元   4) 9,001 – 12,000 元 

 5) 多于 12,001 元 
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6.一天的在清迈旅游的平均费用 
 1) 小于或等于 3,000 铢  2) 3,000 – 6,000铢   

 3) 6,001 – 9,000 铢   4) 9,001 – 12,000 铢 

 5) 多于 12,001 铢 
 
 

第二部分：中国游客在清迈地区的购物中心购买行为 
说明：请勾选最接近您想法的答案 

7.您在清迈的超级市场使用什么服务或者购买什么产品（可选多个答案） 
 1) 体育机器店    2) 珠宝店 

 3) 店的化妆品和皮肤护理产品  4) CD 和 DVD 店 

 5) 洗车店和汽车挂饰   6) 网络存储服务店 

 7) 面包店零食和饮料    8) 旅游公司 

 9) 保险公司     10) 便利店 

 11) 药店和健康食品    12) 书店和文具 

 13) 餐厅     14) 眼镜店 

 15) 美发沙龙     16) 鞋子和手袋 

 17) 服装店     18) 水疗美容诊所 

 19) 电子器材店    20) 音乐店 

 21) 钟表店     22) 其他（请注明）............................. 

8. 到清迈市购物中心的主要目的（可选多个答案） 
 1) 购物     2) 用餐 

 3) 娱乐服务     4) 金融交易 

 5) 其他（请注明）............................. 

9.清迈购物中心使用什么方法来吸引游客（仅选一个答案） 
 1) 广告与公关    2) 声誉和形象 

 3) 价格折扣     4) 社会网络 

 5) 从熟人推荐    6) 其他（请注明）............................. 
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10.最影响使您到清迈购物中心购物的人（仅选一个答案） 
 1) 自己     2) 朋友 

 3) 家庭     4) 旅游公司 

 5) 职场     6) 其他（请注明）............................. 

11. 您什么时候来清迈的购物中心购物（仅选一个答案） 
 1) 在节日假期    2) 周末 

 3) 一年一度的休假    4) 不一定 

12. 您到清迈购物中心购物的时间段是（仅选一个答案） 
 1) 10.00 – 12.00时间    2) 12.01 – 14.00 时间 

 3) 14.01 – 17.00 时间    4) 17.01 – 22.00 时间 

13.您到清迈购物中心的季节是（仅选一个答案） 
1) 一月至三月    2) 四月至六月 

 3) 七月至九月    4) 十月至十二月 

14.您最喜欢的清迈购物中心（仅选一个答案） 
 1) 清迈尚泰机场大厦(Central Airport Plaza Chiang Mai)  

2) 清迈尚泰欢庆百货 (Central Festival Chiang Mai) 

 3) 清迈尚泰卡顺娇百货(Central KadSuanKeaw Chiang Mai) 

4) 玛雅购物中心 (MAYA Lifestyle Shopping Center) 

 5) 属饭店附设百货 (Promenada Resort Mall) 

15根据第 14题答案，您为何去该购物中心（可选多个答案） 
 1) 交通便利     2) 临近住宿 

 3) 环境优美     4) 多样性 

 5) 设施齐备     6) 其他（请注明）............................. 

16. 您怎么认识清迈的购物中心（可选多个答案） 
 1) 网站     2) 书，杂志，出版物 

 3) 社会网络     4) 贸易中心的小册子 

 5) 广告牌     6) 其他（请注明）............................. 
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17. 您在清迈购物中心使用多少次（仅选一个答案） 
 1) 有一次   2) 几次   3) 超过三次 

18. 您到清迈购物中心的交通工具是（仅选一个答案） 
 1) 步行     2) 脚踏车 

 3) 摩托车     4) 私人汽车 

 5) 公共巴士     6) 旅游公司的旅行大巴 

 7) 其他（请注明）............................. 

19. 您到清迈购物中心的消费额是（仅选一个答案） 
 1) 小于或等于 1,500 铢   2) 1,501 – 3,000铢 

 3) 3,001 – 4,500铢    4) 4,501 – 6,000铢 

 5) 6,001 – 7,500铢    6) 多于 7,501 铢 

 

第三部分：关于服务企业的营销组合对清迈的购物中心的影响 
说明：请选择最符合您的答案 

服务营销组合的主要因素 
重要水平 

最重要 很重要 一般 不太重要 不重要 
产品和服务的因素  

1. 产品和服务的多样性      

2. 高品质的产品和服务      

3. 产品和服务的数量，足够的需求      

4. 产品和服务满足您的需求      

价格的因素  

5. 合理的价格提供优质的产品和服务      

6. 产品和服务的价格都便宜相比其他地方      

分销渠道的因素  

7. 方便的位置      

8. 足够的停车的地方      

9. 购物中心营业时间      

市场推广促销的因素  

10.广告与公关通过各种媒体有吸引力      

11.打折产品和服务的价格      

12. 节日期间特别活动      

13. 奖金分配和交换礼物      

14. 营业员推荐的产品和服务      

15. 外国人的的特殊权利，如纳税申报      

16. 免费班车服务      
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服务营销组合的主要因素 
重要水平 

最重要 很重要 一般 不太重要 不重要 
人员或员工的因素  

17. 员工有良好的人际关系      

18. 知识型员工在货物和服务      

19. 员工数量是足够的服务      

20. 员工衣着端庄      

过程的因素  

21. 快捷的服务      

22. 服务信息的准确性      

23. 有足够的设施      

24. 安全的购物中心      

物理环境的因素  

25. 清洁度撤离内外购物中心      

26. 美丽的室内外装饰中心      

27. 现代化的购物中心      

28. 商店的布局，分类购买方便      

 
第四部分：意见和建议。 
说明：请提出您的意见。 
............................................................................................................................. .........................................................................................

....................................................................................................................................................................... ..................................... .........

........................................................................................................................................................................ ............................... 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืการค้นคว้าแบบอสิระ 

 
ช่ือ-สกุล   อาจารยภ์ทัรภณ   ศิลารักษ ์   
 
ต าแหน่ง  ผูก่้อตั้งและอาจารยผ์ูส้อนดา้นภาษาจีน 
   บริษทั ฮัน่อ้ี เอด็ดูเคชัน่ แอนด ์มีเดีย จ  ากดั 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – สกุล  นายธนารัตน์ สุภาแสน 
 
วนั  เดือน ปีเกดิ  5 มีนาคม 2532 
 
ประวตัิการศึกษา  ปีการศึกษา 2555  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

  คณะมนุษยศาสตร์  
  สาขาวชิาภาษาองักฤษ 
  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2554-2555  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบการรับจอง 

  บริษทั ไอวายโอ เซอร์วสิ จ  ากดั 
   พ.ศ. 2555-2556  ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริการลูกคา้ส่งออก 

  บริษทั เมอิโกทรานส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
   พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่องเท่ียวสัมพนัธ์ 

  บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
 
 

 


