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ตาราง  หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมประเทศ 11 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเทศ 13 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 14 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ 15 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 15 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 16 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอป 17 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมา

เท่ียวประเทศไทย 17 
9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมา

เท่ียวจังหวัดเชียงใหม 18 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนวนัท่ีพักใน

จังหวดัเชียงใหม 19 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักใน

จังหวดัเชียงใหม 19 
12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดการการ

เดินทาง 20 
13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการ

มาเท่ียวจังหวดัเชียงใหม 20 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมาเท่ียวถนนคน

เดิน ถนนราชดาํเนิน จังหวัดเชียงใหม 21 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวัดเชียงใหม 

จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม 21 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักถนนคนเดิน 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม 22 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทําให

รูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม 22 
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18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม 23 

19 แสดงจํานวนและรอยละ ของรายการสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ และไมซ้ือ 32 

20 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม 33 

21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอพฤติกรรมการกลับมา
ซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหมหากใน
อนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก 33 

22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม 34 

23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบน
เว็บไซต 34 

24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการรูจักถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามกลุมประเทศ 38 

25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอแหลงขอมูลท่ีทําให
รูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 39 

26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 40 

27 แสดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 51 

28 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จาํแนกตามกลุมประเทศ 56 
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29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอพฤติกรรมกลับมาการ
ซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม หากใน
อนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามกลุมประเทศ 57 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตาม
กลุมประเทศ 58 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบน
เว็บไซต จําแนกตามกลุมประเทศ 59 

32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการรูจักถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามเพศ 60 

33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอแหลงขอมูลท่ีทําให
รูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 60 

34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 62 

35 แสดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 79 

36 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จาํแนกตามเพศ 75 

37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอพฤติกรรมการกลับมา
ซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม หากใน
อนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามเพศ 75 

38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตาม
เพศ 76 
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39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบน
เว็บไซต จําแนกตามเพศ 77 

40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการรูจักถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจงัหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามอาย ุ 78 

41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอแหลงขอมูลท่ีทําให
รูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ 79 

42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ 82 

43 แดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ 105 

44 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จาํแนกตามอาย ุ 108 

45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอพฤติกรรมการกลับมา
ซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม หากใน
อนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามอาย ุ 109 

46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตาม
อายุ 111 

47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบน
เว็บไซต จําแนกตามอาย ุ 112 

48 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
มีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน ในองคประกอบสวนของ
ความรูสึก โดยพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม 114 

   



 

 

 
ฑ 

 สารบาญตาราง (ตอ)  

   
ตาราง  หนา 

49 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาว50
ตางประเทศท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน ใน
องคประกอบดานความรูสึก 115 

50 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
มีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน แบบแยกหวัขอในดาน
ผลิตภัณฑ 116 

51 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
มีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน แบบแยกหวัขอในดาน
ราคา 118 

52 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
มีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน แบบแยกหวัขอในดาน
ชองทางการจดัจําหนาย 119 

53 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ี
มีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน แบบแยกหวัขอในดานการ
สงเสริมการตลาด 121 
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 สารบาญภาพ  
   

รูป  หนา 
1 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) 25 
2 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานราคา (Price) 27 
3 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) 28 
4 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 30 
5 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามกลุม
ประเทศ 43 

6 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานราคา  (Price)  จําแนกตามกลุมประเทศ 47 

7 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)จําแนก
ตามกลุมประเทศ 49 

8 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion)จําแนกตามกลุมประเทศ 52 

9 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามกลุม
เพศ 64 

10 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานราคา  (Price)  จําแนกตามเพศ 67 

11 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)จําแนก
ตามเพศ 69 
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 สารบาญภาพ (ตอ)  
   

รูป  หนา 
12 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion)จําแนกตามเพศ 71 

13 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามกลุม
อายุ 86 

14 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดาํเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานราคา  (Price)  จําแนกตามอาย ุ 92 

15 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)จําแนก
ตามอาย ุ 96 

16 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion)จําแนกตามอาย ุ 101 

17 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)  โดยรวม 127 

18 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามปจจยัสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) จําแนกตามกลุมประเทศ 129 

19 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามปจจยัสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) จําแนกตามเพศ 131 

20 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม พิจารณาตามปจจยัสวนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) จําแนกตามอาย ุ 134 

 


