
บทท่ี 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
  ในบทนีก้ลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา ซ่ึงจัดทําโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด โดยแบงสัดสวนตัวอยางเปน 3 กลุม ตามถ่ินท่ีอยู
ของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ดังนี้ กลุมประเทศอเมริกา 100 ตัวอยาง, กลุมประเทศยุโรป 
จํานวน 100 ตัวอยาง และ กลุมประเทศเอเชีย 100 ตัวอยาง และนําขอมูลท่ีไดนํามาวเิคราะหขอมูล 
และแปลผล โดยแบงการวิเคราะหออกได 2 สวน ตามแบบสอบถาม ดังนี ้
 
 สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ไดแก ถ่ินท่ีอยู  เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอป จํานวนครั้งท่ีมาเยือนประเทศไทย จํานวนคร้ังท่ีมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลาท่ีพํานัก การจัดการการเดินทาง วัตถุประสงคในการมาเท่ียวจังหวัด
เชียงใหม และจํานวนครั้งท่ีเคยมาเยือนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม แสดงไวใน
ตาราง 1 – 15 
 
 สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก 
ใน 3 สวน คือ สวนของความรูความเขาใจ, สวนของความรูสึก และสวนของพฤติกรรม โดย
พิจารณาจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Products) ดานราคา (Price) 
ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) แสดงไวในตาราง 16 
– 23 และแผนภาพ 1 – 4   
 

 สวนท่ี 3 ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก  
จําแนกตามกลุมประเทศ เพศ อายุ และระดับการศึกษา แสดงไวในตาราง 24 – 47 และแผนภาพ 5 – 16   
 

 สวนท่ี 4  ผลการทดสอบตัวแปรทางดานประชากรศาสตร เพื่อหาความแตกตาง
ของคาเฉล่ียของทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึกแตละดาน ระหวางเพศชายและเพศหญิง แสดงไวใน
ตาราง 48 – 53 
 

 สวนท่ี 5  ขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม  



 

 

 
11 

4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามกลุมประเทศ 
 

กลุมประเทศ ประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 
อเมริกา สหรัฐอเมริกา 65 65.0 
 แคนาดา 30 30.0 
 อารเจนตินา 3 3.0 
 เม็กซิโก 1 1.0 
 ปารากวัย 1 1.0 

รวม 100 100.0 
ยุโรป เยอรมน ี 24 24.0 
 สหราชอาณาจกัร 17 17.0 
 ฝร่ังเศส 16 16.0 
 เนเธอรแลนด 10 10.0 
 สเปน 5 5.0 
 อิตาลี 5 5.0 
 สวีเดน 4 4.0 
 สวิสเซอรแลนด 3 3.0 
 สโลเวเนีย 3 3.0 
 ออสเตรีย 2 2.0 
 ไอรแลนด 2 2.0 
 โปแลนด 2 2.0 
 นอรเวย 2 2.0 
 เบลเยี่ยม 2 2.0 
 ฟนแลนด 1 1.0 
 กรีซ 1 1.0 
 โครเอเชีย 1 1.0 

รวม 100 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ) 
กลุมประเทศ ประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 

เอเชีย ญ่ีปุน 41 41.0 
 เกาหลี 14 14.0 
 จีน 11 11.0 
 สิงคโปร 11 11.0 
 มาเลเซีย 8 8.0 
 เวียดนาม 8 8.0 
 คูเวต 2 2.0 
 อิสราเอล 2 2.0 
 อินเดีย 1 1.0 
 ฮองกง 1 1.0 
 ลาว 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามถ่ินท่ีอยูและ
ประเทศ พบวา  
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกา มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 65.0 รองลงมา ไดแก ประเทศแคนาดา คิดเปนรอยละ 30.0 และประเทศอารเจนจินา คิด
เปนรอยละ 3.0 และ ประเทศเม็กซิโก และประเทศปารากวยั คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ  
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรป มาจากประเทศเยอรมนีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
24.0 รองลงมา ไดแก ประเทศสหราชอาณาจักร คิดเปนรอยละ 17.0 และประเทศฝร่ังเศส คิดเปน
รอยละ 16.0 ประเทศเนเธอรแลนด คิดเปนรอยละ 10.0 ประเทศสเปน และประเทศอิตาลี คิดเปน
รอยละ 5.0 เทากัน ประเทศสวีเดน คิดเปนรอยละ 4.0 ประเทศสวิสเซอรแลนด และ ประเทศ
สโลเวเนีย คิดเปนรอยละ 3.0 เทากัน ประเทศออสเตรีย ประเทศไอรแลนด ประเทศโปแลนด 
ประเทศนอรเวย และประเทศเบลเยี่ยม คิดเปนรอยละ 2.0 เทากัน ประเทศฟนแลนด ประเทศกรีซ 
และ ประเทศโครเอเชีย คิดเปนรอยละ 1.0 เทากัน ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีถ่ินท่ีอยูในกลุมประเทศเอเชีย ใน 3 อันดับแรกมาจากประเทศญ่ีปุน
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมา ไดแก ประเทศเกาหลี คิดเปนรอยละ 14.0 และประเทศจนี 
และประเทศสิงคโปร  คิดเปนรอยละ 11.0 เทากัน ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม คิดเปน
รอยละ 8.0 เทากัน ประเทศคูเวต ประเทศอิสราเอล คิดเปนรอยละ 2.0 เทากัน ประเทศอินเดยี 
ประเทศฮองกง และประเทศลาว คิดเปนรอยละ 1.0 เทากนั ตามลําดับ 
 

ตาราง 2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเทศ 

  
ประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 

สหรัฐอเมริกา 65 21.7 
ญ่ีปุน 41 13.7 
แคนาดา 30 10.0 
เยอรมน ี 24 8.0 
สหราชอาณาจกัร 17 5.7 
ฝร่ังเศส 16 5.3 
เกาหลี 14 4.7 
จีน 11 3.7 
สิงคโปร 11 3.7 
เนเธอรแลนด 10 3.3 
มาเลเซีย 8 2.7 
เวียดนาม 8 2.7 
สเปน 5 1.7 
อิตาลี 5 1.7 
สวีเดน 4 1.3 
อารเจนตินา 3 1.0 
สวิสเซอรแลนด 3 1.0 
สโลเวเนีย 3 1.0 
ออสเตรีย 2 0.7 
ไอรแลนด 2 0.7 
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ตาราง 2 (ตอ) 
ประเทศ จํานวน (คน) รอยละ 

โปแลนด 2 0.7 
นอรเวย 2 0.7 
เบลเยี่ยม 2 0.7 
คูเวต 2 0.7 
อิสราเอล 2 0.7 
เม็กซิโก 1 0.3 
ปารากวัย 1 0.3 
ฟนแลนด 1 0.3 
กรีซ 1 0.3 
โครเอเชีย 1 0.3 
อินเดีย 1 0.3 
ฮองกง 1 0.3 
ลาว 1 0.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 21.7 รองลงมา ไดแก ประเทศญ่ีปุน คิดเปนรอยละ 13.7 ประเทศแคนาดา คิดเปนรอย
ละ 10.0 ประเทศเยอรมนี คิดเปนรอยละ 8.0 ประเทศสหราชอาณาจักร คิดเปนรอยละ 5.7 ประเทศ
ฝร่ังเศส คิดเปนรอยละ 5.3 ประเทศเกาหลี คิดเปนรอยละ 4.7 ประเทศจีน คิดเปนรอยละ 3.7 และ
ประเทศเนเธอรแลนด คิดเปนรอยละ 3.3 ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม คิดเปนรอยละ 2.7 
เทากัน ประเทศสเปน และประเทศอิตาลี คิดเปนรอยละ 1.7 เทากัน ประเทศสวีเดน คิดเปนรอยละ 
1.3 ประเทศอารเจนจินา ประเทศสวิสเซอรแลนด และประเทศสโลเวเนีย คิดเปนรอยละ 1.0 เทากัน 
ประเทศออสเตรีย ประเทศไอรแลนด ประเทศโปแลนด ประเทศนอรเวย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศ
คูเวต และประเทศอิสราเอล คิดเปนรอยละ 0.7 เทากัน ประเทศเม็กซิโก ประเทศปารากวัย ประเทศ
ฟนแลนด ประเทศกรีซ ประเทศโครเอเชีย ประเทศอินเดีย ประเทศฮองกง ประเทศลาว คิดเปนรอย
ละ 0.3 เทากัน ตามลําดับ 
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ตาราง 3   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

 
เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 125 41.7 
หญิง 175 58.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 58.3 และเปนเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 41.7 ตามลําดับ 
 

ตาราง 4   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

 
อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

20 ป หรือตํ่ากวา 33 11.0 
21 – 30 ป 170 56.7 
31 – 40 ป 55 18.3 
41 – 50 ป 17 5.7 
51 – 60 ป 13 4.3 
มากกวา 60 ป 12 4.0 

รวม 300 100.0 
  
 จากตาราง 4 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 56.7 
รองลงมา ไดแก อายุ 31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 18.3 อาย ุ20 ป หรือตํ่ากวา คิดเปนรอยละ 10.0 อาย ุ
41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 5.7 อายุ 51 – 60 ป คิดเปนรอยละ  4.3 และอายุมากกวา 60 ป คิดเปนรอย
ละ  4.0 ตามลําดับ 
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 79 26.3 
ปริญญาตรี 145 48.3 
สูงกวาปริญญาตรี 76 25.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 5 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมา ไดแก ตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26.30 และสูงกวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 25.3 ตามลําดับ 
 

ตาราง 6   แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชพี 

 
อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

รับราชการ 26 8.7 
พนักงานบริษทั 64 21.7 
เจาของธุรกิจ 34 11.3 
ไมไดทํางาน 15 5.0 
เกษยีณ 15 5.0 
นักเรียน/นักศึกษา 101 33.7 
อ่ืนๆ 45 14.7 

รวม 300 100.0 
หมายเหต:ุ  อื่นๆ ไดแก พยาบาล ครู/อาจารย ลูกเรือ ศิลปน ผูจัดการรานอาหาร (ตามฤดกูาล) วศิวกร อาสาสมัคร พนักงาน
ในมหาวิทยาลัย พนักงานขาย พนกังานองคกรทีไ่มหวังผลกําไร ผูชวยครู/อาจารย นกัออกแบบแฟช่ัน ศาสตราจารย กุก/
พอครัว อาจารยผูฝกสอนกฬีา นักกฎหมาย ดีเจ(คาราโอเกะ) กัปตันสายเคร่ืองบิน นักถายภาพ และผูประสานงานอิสระ 
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 จากตาราง 6 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพนักเรียน/นกัศึกษา คิดเปนรอยละ 
33.7 รองลงมา ไดแก พนกังานบริษัท คิดเปนรอยละ 21.3 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 15.0 เจาของธุรกิจ 
คิดเปนรอยละ 11.3 รับราชการ คิดเปนรอยละ  8.7 และไมไดทํางาน และเกษียณ คิดเปนรอยละ 5.0 
เทากัน ตามลําดับ 
 

ตาราง 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอป 

 
รายไดเฉล่ียตอป จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 20,001 USD 140 46.7 
20,001 – 40,000 USD 59 19.7 
40,001 – 60,000 USD 44 14.7 
60,001 – 80,000 USD 16 5.3 
80,001 – 100,000 USD 6 2.0 
มากกวา 100,000 USD 11 3.7 
อ่ืนๆ 24 8.0 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 7 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีรายไดเฉล่ียตอป ตํ่ากวา 20,001 USD 
คิดเปนรอยละ 50.7 รองลงมา ไดแก รายได 20,001 – 40,000 USD คิดเปนรอยละ 21.4 รายได 
40,001 – 60,000 USD คิดเปนรอยละ 15.9 รายได 60,001 – 80,000 USD คิดเปนรอยละ 5.8 รายได 
มากกวา 100,000 USD คิดเปนรอยละ 4.0 และ รายได 80,001 – 100,000 USD คิดเปนรอยละ 2.2 
ตามลําดับ 
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ตาราง 8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว
ประเทศไทย 

 
จํานวนคร้ัง 

ท่ีมาเท่ียวประเทศไทย 
จํานวน (คน) รอยละ 

คร้ังแรก 186 62.0 
2 คร้ัง 44 14.7 
3 คร้ัง 23 7.7 
4 คร้ัง 9 3.0 
มากกวา 4 คร้ัง 38 12.7 

รวม 300 100.0 
  
 จากตาราง 8 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบมาเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยเปนคร้ังแรก
คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมา ไดแก มาเท่ียว 2 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 14.7 มาเท่ียวมากกวา 4 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 12.7  มาเท่ียว 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.7 และ มาเท่ียว 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.0 
ตามลําดับ 
 

ตาราง 9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม 

 
จํานวนคร้ัง 

ท่ีมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน (คน) รอยละ 

คร้ังแรก 216 72.0 
2 คร้ัง 48 16.0 
3 คร้ัง 10 3.3 
4 คร้ัง 3 1.0 
มากกวา 4 คร้ัง 23 7.7 

รวม 300 100.0 
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 จากตาราง 9 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมาเท่ียวเชียงใหมเปนคร้ังแรก คิดเปนรอย
ละ 72.0 รองลงมา ไดแก มาเที่ยว 2 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 16.0 มาเท่ียว 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.3 มา
เท่ียวมากกวา 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.7 และ มาเท่ียว 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.0 ตามลําดับ 
 

ตาราง 10  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนวันท่ีพักใน
จังหวัดเชียงใหม 

 

Min. Max. Median Mean S.D. 
จํานวนวันท่ีพกัในจังหวัดเชยีงใหม 

1 วัน 90 วัน 7 วัน 21.62 วัน 27.50 
 
 จากตาราง 10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนวนัท่ีพักในจังหวัดเชียงใหม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 21.62 วัน  
 

ตาราง 11  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาท่ีพักในจังหวัด
เชียงใหม 

 
ระยะเวลาท่ีพัก จํานวน (คน) รอยละ 

1 – 10 วัน 185 61.7 
11 – 20 วัน 28 9.3 
21 – 30 วัน 25 8.3 
31 – 40 วัน 4 1.3 
41 – 50 วัน 10 3.3 
51 – 60 วัน 11 3.70 
61 – 70 วัน 4 1.3 
71 – 80 วัน 9 3 
81 – 90 วัน 24 8.0 

รวม 300 100.0 
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 จากตาราง 11 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนวันท่ีพักในจังหวดัเชียงใหม 
จํานวน 1 – 10 วัน คิดเปนรอยละ 61.7 รองลงมา ไดแก จํานวน 11 – 20 วัน คิดเปนรอยละ 9.3 
จํานวน 21 – 30 วัน คิดเปนรอยละ 8.3 จาํนวน 81 – 90 วัน คิดเปนรอยละ 8.0 จํานวน 51 – 60 วัน
คิดเปนรอยละ 3.7 จํานวน 41 – 50 วัน คิดเปนรอยละ 3.3 จํานวน 71 – 80 วัน คิดเปนรอยละ 3.0 
และ จํานวน 31 – 40 วัน และจํานวน 61 – 70 วัน คิดเปนรอยละ 1.3 เทากัน ตามลําดบั 
 

ตาราง 12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดการการเดินทาง 

 

การจัดการการเดินทาง จํานวน (คน) รอยละ 
เดินทางมากับบริษัทนําเท่ียว 27 9.00 
เดินทางมาเอง 273 91.00 

รวม 300 100.0 
 

 จากตาราง 12 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามจัดการการเดินทางโดยเดนิทางมาเอง 
คิดเปนรอยละ 91.0 รองลงมา คือ เดินทางมากับบริษัทนาํเท่ียว คิดเปนรอยละ 9.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการมา

เท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
 

วัตถุประสงคในการมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม จํานวน (คน) รอยละ 
ทองเท่ียว 196 65.3 
มาติดตอกับทางราชการ 5 1.7 
ประชุม / สัมมนา / อบรม / ดงูาน 40 13.3 
มาติดตอทางธุรกิจ 8 2.7 
เยี่ยมญาติ / เพือ่น  9 3.0 
ชมนิทรรศการ / งานแสดงสินคา 1 0.3 
อ่ืนๆ 41 13.7 

รวม 300 100.0 
หมายเหตุ:  อื่นๆ ไดแก เรียนการนวดไทย เรียนมวยไทย เรียนทําอาหารไทย หาขอมูลสถานที่ศึกษาตอ 
 หาประสบการณ  ไตเขา  ขี่มา 
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 จากตาราง 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการมาจังหวดั
เชียงใหมเพื่อการทองเท่ียว มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 65.3 รองลงมา ไดแก วตัถุประสงคอ่ืนๆ คิดเปน
รอยละ 13.7 วตัถุประสงคเพื่อมาประชุม/สัมมนา/อบรม/ดูงาน คิดเปนรอยละ 13.3 วตัถุประสงคเพื่อ
การเยี่ยมญาติ/เพื่อน คิดเปนรอยละ 3.0 วัตถุประสงคเพื่อมาติดตอทางธุรกิจ คิดเปนรอยละ 2.7 
วัตถุประสงคเพื่อมาติดตอกบัทางราชการ คิดเปนรอยละ 1.7 และ วัตถุประสงคเพื่อมาชม
นิทรรศการ/งานแสดงสินคา คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 
 

ตาราง 14  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการมาเท่ียวถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม 

 
การมาเท่ียวถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน (คน) รอยละ 

เคย 110 36.7 
ไมเคย 190 63.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 14 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมเคยมาเท่ียวถนนคนเดนิ ถนนราช
ดําเนิน จงัหวดัเชียงใหม คิดเปนรอยละ 63.3 และเคยมาเท่ียวถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จงัหวัด
เชียงใหม คิดเปนรอยละ 36.7 
 

ตาราง 15  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม 

 
Minimum Maximum Median Mean Std. Deviation 

0 คร้ัง 100 คร้ัง 2.00 คร้ัง 5.82 คร้ัง 13.47 
 
 จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาเท่ียวจังหวดัเชียงใหมสวนใหญ เคยมา
เท่ียวถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม  เฉล่ีย 5.82 คร้ัง  
 



 

 

 
22 

4.2 ขอมูลทัศนคตขิองนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก 
 
4.2.1 องคประกอบสวนของความรูความเขาใจ (Cognitive Component)  
 
ตาราง 16  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการรูจักถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม 
 
การรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน 

จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน (คน) รอยละ 

รูจัก 80 26.7 
ไมรูจัก 220 73.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 16 พบวา กอนท่ีจะเดินทางมายังจังหวดัเชียงใหม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 73.3 และ รูจักถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม  คิดเปนรอยละ 26.7  
 

ตาราง 17  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม 

 
แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ 99 33.0 
เพื่อนชาวไทย 91 30.3 
หนังสือนําเท่ียว 95 31.7 
นิตยสารบนเครื่องบิน 5 1.7 
หนังสือพิมพ/นิตยสารอ่ืนๆ 9 3.0 
อินเตอรเน็ต 25 8.3 
บริษัททัวร/ไกด 21 7.0 
วิทยุ/โทรทัศน 1 0.3 
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ตาราง 17 (ตอ) 
แหลงขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

การแนะนําของผูใหบริการทีพ่ัก 60 20.0 
สถานทูต/สถานกงสุล ของประเทศไทย 2 0.7 
งานแสดงสินคา 2 0.7 
รูดวยตนเอง 39 13.0 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย/เจาหนาท่ีของรัฐ 8 2.7 
อ่ืนๆ 12 4.0 
หมายเหตุ:  -  อื่นๆ ไดแก เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมช้ันเรียนการทําอาหารไทย คนเดินเทา คนขับรถโดยสาร  
  ที่พักอยูใกลถนนคนเดิน  แผนที่ โดยบังเอิญ(เดินตามฝูงชน)  
 -  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 จากตาราง 17 พบวา แหลงขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวดัเชียงใหม มากท่ีสุด คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมา 
ไดแก หนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 31.7 เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 30.3 การแนะนําของผู
ใหบริการที่พกั คิดเปนรอยละ 20.0 และรูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 13.0 อินเตอรเน็ต คิดเปนรอย
ละ 8.3 บริษัททัวร/ไกด คิดเปนรอยละ 7.0 อ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 4.0 หนังสือพิมพ/นติยสารอ่ืนๆ คิด
เปนรอยละ 3.0 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย / เจาหนาท่ีของรัฐ คิดเปนรอยละ 2.7 นิตยสารบน
เคร่ืองบิน คิดเปนรอยละ  1.7 สถานทูต สถานกงสุล ของประเทศไทย และนิทรรศการ/งานแสดง
สินคา คิดเปนรอยละ 0.7 เทากัน และวิทยุ/โทรทัศน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม 

 
ใช ไมใช ไมแนใจ รวม สินคาของท่ีระลึก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ผาฝาย 186 62.0 55 18.3 59 19.7 300 100.0 
2.  ไมแกะสลัก 205 68.3 31 10.3 64 21.3 300 100.0 
3.  เครื่องเงิน 141 47.0 65 21.7 94 31.3 300 100.0 
4.  เซรามิก/เครื่องปนดินเผา 113 37.7 84 28.0 103 34.3 300 100.0 
5.  ผาไหม 205 68.3 43 14.3 52 17.3 300 100.0 
6.  กระดาษสา 116 38.7 56 18.7 128 42.7 300 100.0 
7.  เทียนหอม 118 39.3 69 23.0 113 37.7 300 100.0 
8.  เครื่องหอม 57 19.0 112 37.3 131 43.7 300 100.0 
9.  เสื้อยืดคอกลม 134 44.7 92 30.7 74 24.7 300 100.0 
10. ภาพเขียนสีอะครีลิค 84 28.0 84 28.0 132 44.0 300 100.0 
11. เครื่องหนัง 70 23.3 103 34.3 127 42.3 300 100.0 
12. อัญมณี 161 53.7 59 19.7 80 26.7 300 100.0 
13. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 138 46.0 62 20.7 100 33.3 300 100.0 
14. โบราณวัตถุ, ของเกา 108 36.0 77 25.7 115 38.3 300 100.0 
15. โคมไฟ / โมบายโคมไฟ 127 42.3 71 23.7 102 34.0 300 100.0 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัสินคาของท่ีระลึกท่ี
ข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม ดังนี ้
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวาใชสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุด คือ ผาไหม 
และไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 68.3 เทากัน รองลงมา ไดแก ผาฝาย คิดเปนรอยละ 62.0 อัญมณี คิด
เปนรอยละ 53.7 เคร่ืองเงิน คิดเปนรอยละ 47.0 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 46.0  เส้ือยืด
คอกลม คิดเปนรอยละ 44.7 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 42.3 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 
39.3 กระดาษสา คิดเปนรอยละ 38.7 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ  37.7 โบราณวัตถุ/
ของเกา คิดเปนรอยละ 36.0 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 28.0 เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 
23.3 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 19.0 ตามลําดับ 
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 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวาไมใชสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม มากท่ีสุด คือ ไม
แกะสลัก คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมา ไดแก เคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 37.3 เคร่ืองหนัง คิดเปน
รอยละ 34.3 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 30.7 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา และ ภาพเขียนสีอะครีลิค 
คิดเปนรอยละ 28.0 เทากัน โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 25.7 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปน
รอยละ 23.7 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 23.0 เคร่ืองเงิน คิดเปนรอยละ 21.7 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
คิดเปนรอยละ 20.7 อัญมณี คิดเปนรอยละ 19.7 กระดาษสา คิดเปนรอยละ 18.7 ผาฝาย คิดเปนรอย
ละ 18.3 ผาไหม คิดเปนรอยละ 14.3 ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามคิดวาไมแนใจวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม มาก
ท่ีสุด คือ ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมา ไดแก เคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 43.7 
กระดาษสา คิดเปนรอยละ 42.7 เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 42.3 โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 
38.3 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 37.7 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 34.3 โคมไฟ/โมบาย
โคมไฟ คิดเปนรอยละ 34.0 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 33.3 เคร่ืองเงิน คิดเปนรอยละ 
31.3 อัญมณี คิดเปนรอยละ 26.7 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 24.7 ผาฝาย คิดเปนรอยละ 19.7 ผา
ไหม คิดเปนรอยละ 17.3 ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ 
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4.2.2 องคประกอบสวนของความรูสึก (Affective Component) 
 

แผนภาพ 1 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) 

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345  
 จากแผนภาพ 1 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) พบวา  

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.84 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.10 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.70 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.22 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.67 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.63 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.21 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.41 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.07 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดาํเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.65 
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แผนภาพ 2 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานราคา (Price)  

12345

1. ราคาสินคาเมื่อเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

1. ราคาสินคาเมื่อเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

 
 จากแผนภาพ 2 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.34 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 2.80 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดาํเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.34 
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แผนภาพ 3 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  

1. สินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ท่ัวถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซื้อของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมทั่วถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

1. สินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ท่ัวถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซื้อของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมทั่วถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345
 

 จากแผนภาพ 3 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.84 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.73 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.73 
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5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.28 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 
 
แผนภาพ 4 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของท่ีระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของท่ีระลึกสามารถส่ือสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของท่ีระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของท่ีระลึกสามารถส่ือสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345
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 จากแผนภาพ 4 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.86 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ 
จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 
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4.2.3 องคประกอบสวนของพฤตกิรรม (Behavior Component) 
 

ตาราง 19 แสดงจํานวนและรอยละ ของรายการสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ และไมซ้ือ 

 
ซื้อ ไมซื้อ รวม  

สินคาของท่ีระลึก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 ไมแกะสลัก 83 27.7 217 72.3 300 100 
2 เฟอรนิเจอร 7 2.3 293 97.7 300 100 
3 โบราณวัตถุ/ของเกา 22 7.3 278 92.7 300 100 
4 กรอบรูป 24 8.0 276 92.0 300 100 
5 เครื่องใชบนโตะอาหาร 20 6.7 280 93.3 300 100 
6 ผาปูโตะ 13 4.3 287 95.7 300 100 
7 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ 51 17.0 249 83.0 300 100 
8 ปลอกหมอนอิง 17 5.7 283 94.3 300 100 
9 เซรามิก/เครื่องปนดินเผา 13 4.3 287 95.7 300 100 
10 ภาพวาดอะครีลิค 12 4.0 288 96.0 300 100 
11 เสื้อผาสําเร็จรูป 170 56.7 130 43.3 300 100 
12 เสื้อยืดคอกลม 110 36.7 190 63.3 300 100 
13 ผาพันคอ/ผาคลุมไหล 92 30.7 208 69.3 300 100 
14 ผาไหม(ผาผืน) 46 15.3 254 84.7 300 100 
15 กระเปาถือ/สะพาย/เป 96 32.0 204 68.0 300 100 
16 กระเปาใสเงิน 42 14.0 258 86.0 300 100 
17 เน็คไท 22 7.3 278 92.7 300 100 
18 นาฬิกา 13 4.3 287 95.7 300 100 
19 รองเทา 63 21.0 237 79.0 300 100 
20 รมถือ 3 1.0 297 99.0 300 100 
21 อัญมณี/เครื่องประดับ 92 30.7 208 69.3 300 100 
22 เครื่องเงิน 28 9.3 272 90.7 300 100 
23 รูปภาพ/โปสการด 56 18.7 244 81.3 300 100 
24 อัลบั้มรูป 15 5.0 285 95.0 300 100 
25 เทียนหอม 41 13.7 259 86.3 300 100 
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ตาราง 19 (ตอ) 
ซื้อ ไมซื้อ รวม  

สินคาของท่ีระลึก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

26 เครื่องหอม/ดอกไมแหง 8 2.7 292 97.3 300 100 
27 เครื่องดนตรี 9 3.0 291 97.0 300 100 
28 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 29 9.7 271 90.3 300 100 
29 สมุดโนต 49 16.3 251 83.7 300 100 
30 กระดาษสา 21 7.0 279 93.0 300 100 
31 อื่นๆ 34 11.3 266 88.7 300 100 

หมายเหตุ:  อื่นๆ ไดแก ของเลน ตุกตา งานศิลปะพื้นบาน ชุดรองจานอาหาร ไฟฉาย อุปกรณตกแตงผม  ภาพวาด ปากกา พวงกุญแจ  
เปลญวน รองเทาแตะใสภายในบาน ปนปกผมทําจากตะเกียบ และหัวน้ําหอม/น้ํามันจากธรรมชาติ 

 
 จากตาราง 19 แสดงจํานวนและรอยละ ของรายการสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ และไมซ้ือ พบวา สินคาของท่ี
ระลึก 5 อันดบัแรกท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ คือ สินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 56.7 อันดับท่ี 2 คือ เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 36.7 อันดับท่ี 3 คือ กระเปาถือ/
สะพาย/เป คิดเปนรอยละ 32.0 อันดับท่ี 4 คือ ผาพันคอ/ผาคลุมไหล และอัญมณี/เคร่ืองประดับ คิด
เปนรอยละ  30.7 เทากัน และอันดับท่ี 5 คือ ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 27.7  สวนสินคาท่ีผูตอบ
แบบสอบถามนิยมซ่ือเปนอันดับสุดทาย คือ รมถือ คิดเปนรอยละ 1.0 
 
ตาราง 20  แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม  
 

พฤติกรรมการซ้ือสินคาของที่ระลึก Min. Max. Median Mean S.D. 

จํานวนเงินท่ีใชจาย 
ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก  

บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน 

50 90,000 900.00 1,967.77 7,084.16 

 
 จากตาราง 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,967.77 บาท 
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ตาราง 21  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการกลับมาซ้ือ
สินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหมหากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก  

 
พฤติกรรมการกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก จํานวน (คน) รอยละ 

มาแนนอน 224 74.7 
ไมแนใจ 66 22.0 
ไมมาแนนอน 10 3.3 

รวม 300 100.0 
 

 จากตาราง 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนน
คนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน คิดเปนรอยละ 74.7 รองลงมา ไดแก ไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 22.0 และไมมาแนนอน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 
 

ตาราง 22  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชยีงใหม 

 
พฤติกรรมการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก จํานวน (คน) รอยละ 
แนะนํา 290 96.7 
ไมแนะนํา 10 3.3 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยินดีจะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.7 รองลงมา คือไมแนะนํา 
คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 23  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชยีงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซต 

 
พฤติกรรมการซ้ือสินคาของที่ระลึก 
หากมีการจําหนายบนเว็บไซต 

จํานวน (คน) รอยละ 

ซ้ืออยางแนนอน 80 26.7 
ไมแนใจ 110 36.7 
ไมซ้ืออยางแนนอน 110 36.7 

รวม 300 100.0 
 
 จากตาราง 23 พบวา การตดัสินใจของผูตอบแบบสอบถามในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ พบวา สวนใหญ
จะไมแนใจ และไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 36.7 เทากัน รองลงมา คือ ซ้ืออยางแนนอน คิด
เปนรอยละ 26.7 ตามลําดับ โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจ ดังนี ้
 
เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามไมแนใจในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกทางเว็บไซต  

1. เหตุผลเน่ืองจากการตองการเลือกซ้ือสินคาเอง เพื่อจะไดตรวจสอบคุณภาพของสินคา 
เนื่องจากการดสิูนคาทางเว็บไซตไมสามารถเห็นรูปราง ลักษณะ และขนาดท่ีเปนจริง
ของสินคาได มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.34 

2. เหตุผลเน่ืองจากการซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็ทําใหขาดประสบการณท่ีดใีนการซ้ือ
สินคา และการมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินสนุกมากกวา มีจํานวน 20 คน 
คิดเปนรอยละ 29.85 

3. เหตุผลเน่ืองจากราคาคาขนสงสินคาแพง  และไมแนใจในระบบการขนสงสินคา เกรง
วาหากสินคาไมมีคุณภาพ อาจะเกิดความเสียหายระหวางการขนสงได มีจํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 10.45 

4. เหตุผลเน่ืองจากการไมซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8.96 
5. เหตุผลเน่ืองจากความไมม่ันใจในระบบอินเตอรเน็ต และความนาเช่ือถือ มีจํานวน 3 คน 

คิดเปนรอยละ 4.48 
6. เหตุผลเน่ืองจากราคาสินคาท่ีสูงกวา และเหตุผลเน่ืองจากการจะตัดสินใจอีกคร้ังหนึ่ง 

เม่ือถึงเวลานั้น มีจํานวนอยางละ 2 คน คิดเปนรอยละ 2.98 เทากัน 
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7. เหตุผลเน่ืองจากการไมมีบัตรเครดิต เหตุผลเน่ืองจากการตัดสินใจข้ึนอยูกับประเภท
ของสินคาของท่ีระลึกท่ีจะนาํเสนอในเว็บไซต เหตุผลเน่ืองจากการท่ีอาจจะไมได
กลับมาเชียงใหมอีก เหตุผลเน่ืองจากการใชคอมพิวเตอรไมคลอง เหตุผลเน่ืองจากการ
ไมใชสินคาท่ีจาํเปนตองซ้ือทางอินเตอรเนต็ เหตุผลเน่ืองจากการที่จะไมมีความเปน
เอกภาพของการเปนถนนคนเดินอีกตอไป เหตุผลเน่ืองจากความสะดวกท่ีสามารถซ้ือ
สินคาไดไมวาจะอยูท่ีไหน และเหตุผลเน่ืองจากการที่อาจจะสามารถเปรียบเทียบราคา
และตอรองราคาได  มีจํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.49 เทากนั 

หมายเหตุ    -  จํานวนผูตอบเหตุผล 67 คน 
 -  ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล 
 
เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจไมซ้ือสินคาของที่ระลึกทางเว็บไซต  

1. เหตุผลเน่ืองจากการตองการมาเลือกซ้ือสินคาดวยตัวเอง ไดเหน็/สัมผัส และทดลอง
สินคา เพื่อดูวาจะเหมาะสมกับตนเองหรือไม  มีจํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 41.57 

2. เหตุผลเน่ืองจากการซ้ือสินคาทางอินเตอรเนต็ เปนการทําลายความสุข ความสนุก และ
วิถีของการซ้ือสินคาของท่ีระลึกในประเทศไทย เนื่องจากสินคาของท่ีระลึกจะซ้ือเม่ือ
เดินทางไปเยือนสถานท่ีนั้นๆ และการมาเยอืนถนนคนเดนิเปนการสรางประสบการณ
ท่ีดีกวาการซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 21.35 

3. เหตุผลเน่ืองจากความชอบในบรรยากาศของการมาเดินถนนคนเดนิดวยตนเอง ซ่ึงได
สัมผัสกับประเพณ/ีวัฒนธรรม และไดพดูคุยกับผูขายสินคา นักศิลปะ/ผูสรางสรรค
ผลงาน  และไดฝกทักษะการใชภาษาไทย  มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 16.85 

4. เหตุผลเน่ืองจากการไมซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ต มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 14.61 
5. เหตุผลเน่ืองจากราคาสินคาท่ีแตกตาง และไมสามารถตอรองราคาได มีจํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 4.49 
6. เหตุผลเน่ืองจากคาขนสงสินคามีราคาแพง มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.37 
7. เหตุผลเน่ืองจากความไมสนใจ  เหตุผลเน่ืองจากความไมม่ันใจในระบบการซ้ือ-ขาย

ทางเว็บไซต เหตุผลเน่ืองจากการที่สามารถเดินทางมาซ้ือเองไดแตหากกลับประเทศไป
แลวอาจจะซ้ือ (แตไมใช ณ ตอนนี)้  และเหตุผลเน่ืองจากการที่สามารถหาซ้ือผาน
ชองทางอ่ืนได  มีจํานวนอยางละ 1 คน คิดเปนรอยละ 1.08 เทากัน 

หมายเหต ุ   -  จํานวนผูตอบเหตุผล 89 คน 
 -  ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล 
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เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึกทางเว็บไซต  
1. เหตุผลเน่ืองจากเปนวิธีท่ีสะดวก สามารถซ้ือสินคาไดไมวาจะอยูท่ีไหน และเปน

ประโยชนมาก เนื่องจากไมสามารถเดินทางมาประเทศไทยไดตลอดท้ังป มีจํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 27.45 

2. เหตุผลเน่ืองจากเปนทางเลือกในการซ้ือสนคาของท่ีระลึกอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีแตกตาง
ออกไป มีความนาสนใจดี มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 17.65 

3. เหตุผลเน่ืองจากสินคามีราคาถูก  มีคุณภาพ  และมีความหลากหลาย   มีจํานวน 8 คน 
คิดเปนรอยละ 15.66 

4. เหตุผลเน่ืองจากสินคาบางประเภทมีขนาดใหญ ไมสามารถถือไปเองได และเปนการ
สะดวกท่ีไมจําเปนตองถือสินคาไปกับตัวเองตลอดเวลาในการเดินทาง  มีจํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 13.72 

5. เหตุผลเน่ืองจากการที่ไมสามารถหาซ้ือสินคาไดในประเทศของตนเอง/จังหวัดอ่ืน 
เหตุผลเนื่องจากเปนชองทางที่นาสนใจ หากสามารถสงสินคาไปยังประเทศของตนเองได 
เพราะสินคาบางประเภทไมสามารถนําเขาประเทศได เหตุผลเน่ืองจากหากเปนสินคาท่ี
เปนแบบฉบับของเชียงใหมและเปนของแท ท้ังนี้จะตองยังคงราคาท่ีไมแพงเหมือนเดิม 
และเหตุผลเน่ืองจากเปนสินคาท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะสินคาประเภทหัตถกรรม ซ่ึง
แสดงถึงเอกลักษณของไทย ทําใหระลึกถึงประเทศไทย มีจํานวนอยางละ 3 คน  คิด
เปนรอยละ 5.88 เทากัน 

6. เหตุผลเน่ืองจากการไมมีเวลาเดินดูสินคาไดครบทุกราน โดยชองทางของเว็บไซตเปน
วิธีการนําเสนอสินคาไดงาย สามารถเขาไปดูสินคาไดครบทุกหมวด มีจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 3.92 

7. เหตุผลเน่ืองจากไมมีเหตุผลท่ีจะไมซ้ือ  มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.96 
หมายเหต ุ   -  จํานวนผูตอบเหตุผล 51 คน 
 -  ตอบไดมากกวา 1 เหตุผล 
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4.3 ทัศนคติของนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก ในองคประกอบสวนของ
ความรู จําแนกตามกลุมประเทศ เพศ และอายุ  

 

ตาราง 24  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุม
ประเทศ 

 
กลุมประเทศอเมรกิา กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศเอเชีย รวม การรูจักถนนคนเดิน  

ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

รูจัก 16 16.0 26 26.0 38 38.0 80 26.7 

ไมรูจัก 84 84.0 74 74.0 62 62.0 220 73.3 

รวม 100 33.3 100 33.3 100 33.3 300 100.0 

 
 จากตาราง 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดนิทางมายังจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุม
ประเทศ พบวา 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน คิดเปนรอยละ 84.0 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 16.0  
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปสวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน 
คิดเปนรอยละ 74.0 และ รูจกั คิดเปนรอยละ 26.0  
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียสวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน 
คิดเปนรอยละ 62.0 และ รูจกั คิดเปนรอยละ 38.0  
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ตาราง 25  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 

 
กลุมประเทศอเมรกิา กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศเอเชีย รวม 

แหลงขอมูล 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ครอบครัว/เพือ่นชาวตางชาติ 41 41.0 24 24.0 34 34.0 99 33.0 

2. เพือ่นชาวไทย 39 39.0 14 14.0 38 38.0 91 30.3 

3. หนังสือนําเที่ยว 24 24.0 41 41.0 30 30.0 95 31.7 

4. นิตยสารบนเคร่ืองบิน 1 1.0 1 1.0 3 3.0 5 1.7 

5. หนังสือพิมพ/นิตยสารอื่นๆ 2 2.0 0 0.0 7 7.0 9 3.0 

6. อินเตอรเน็ต 2 2.0 5 5.0 18 18.0 25 8.3 

7. บริษัททัวร/ไกด 9 9.0 4 4.0 8 8.0 21 7.0 

8. วทิยุ/โทรทัศน 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 

9. การแนะนําของผูใหบริการที่พกั 16 16.0 29 29.0 15 15.0 60 20.0 

10. สถานทูต/สถานกงสุล  
ของประเทศไทย 

1 1.0 0 0.0 1 1.0 2 0.7 

11. งานแสดงสินคา 1 1.0 0 0.0 1 1.0 2 0.7 

12. รูดวยตนเอง 9 9.0 20 20.0 10 10.0 39 13.0 

13. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
/เจาหนาที่ของรัฐ 

2 2.0 5 5.0 1 1.0 8 2.7 

14. อื่นๆ 9 9.0 0 0.0 3 3.0 12 4.0 

หมายเหตุ:  -  อื่นๆ ไดแก เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมช้ันเรียนการทําอาหารไทย คนเดินเทา คนขับรถโดยสาร  

  ที่พักอยูใกลถนนคนเดิน  แผนท่ี โดยบังเอิญ(เดินตามฝูงชน)  

 -  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 

 
 จากตาราง 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทํา
ใหรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 41.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ เพื่อนชาว
ไทย คิดเปนรอยละ 39.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ หนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 24.0 
แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ การแนะนําของผูใหบริการทีพ่ัก คิดเปนรอยละ 16.0 และ แหลงขอมูล
อันดับท่ี 5 ไดแก บริษัททัวร/ไกด รูดวยตนเอง และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 9.0 เทากัน ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดนิ ถนนราช
ดําเนิน จากหนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 41.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ การแนะนําของผู
ใหบริการที่พกั คิดเปนรอยละ 29.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปน
รอยละ 24.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ รูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 20.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ 
เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดนิ ถนนราช
ดําเนิน จากเพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 38.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ ครอบครัว/เพื่อน
ชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 34.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ หนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 30.0
แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 18.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ การแนะนาํ
ของผูใหบริการท่ีพัก คิดเปนรอยละ 15.0 ตามลําดับ 
 

ตาราง 26  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สินคาของท่ีระลึกท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 

 
กลุมประเทศอเมรกิา กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศเอเชีย รวม 

สินคาของท่ีระลกึ 
ใช ไมใช 

ไม
แนใจ 

ใช ไมใช 
ไม
แนใจ 

ใช ไมใช 
ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 

1. ผาฝาย 60 10 30 73 19 8 53 26 21 186 55 59 

 (60.0) (10.0) (30.0) (73.0) (19.0) (8.0) (53.0) (26.0) (21.0) (62.0) (18.3) (19.7) 

2. ไมแกะสลัก 69 4 27 62 16 22 74 11 15 205 31 64 

 (69.0) (4.0) (27.0) (62.0) (16.0) (22.0) (74.0) (11.0) (15.0) (21.3) (68.3) 10.3) 

3. เคร่ืองเงิน 41 16 43 49 21 30 51 28 21 141 65 94 

 (41.0) (16.0) (43.0) (49.0) (21.0) (30.0) (51.0) (28.0) (21.0) (47.0) (21.7) (31.3) 

38 19 43 43 29 28 32 36 32 113 84 103 4. เซรามิก 
เคร่ืองปนดินเผา (38.0) (19.0) (43.0) (43.0) (29.0) (28.0) (32.0) (36.0) (32.0) (37.7) (28.0) (34.3) 

5. ผาไหม 77 8 15 67 16 17 61 19 20 205 43 52 

 (77.0) (8.0) (15.0) (67.0) (16.0) (17.0) (61.0) (19.0) (20.0) (68.3) (14.3) (17.3) 

6. กระดาษสา 31 11 58 49 18 33 36 27 37 116 56 128 

 (31.0) (11.0) (58.0) (49.0) (18.0) (33.0) (36.0) (27.0) (37.0) (38.7) (18.7) (42.7) 

7. เทียนหอม 23 22 55 40 27 33 55 20 25 118 69 113 

 (23.0) (22.0) (55.0) (40.0) (27.0) (33.0) (55.0) (20.0) (25.0) (39.3) (23.0) (37.7) 
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ตาราง 26 (ตอ) 
กลุมประเทศอเมรกิา กลุมประเทศยุโรป กลุมประเทศเอเชีย รวม 

สินคาของท่ีระลกึ 
ใช ไมใช 

ไม
แนใจ 

ใช ไมใช 
ไม
แนใจ 

ใช ไมใช 
ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 

8. เคร่ืองหอม 11 28 61 18 45 37 28 39 33 57 112 131 

 (11.0) (28.0) (61.0) (18.0) (45.0) (37.0) (28.0) (39.0) (33.0) (19.0) (37.3) (43.7) 

9. เสื้อยืดคอกลม 30 28 42 51 30 19 53 34 13 134 92 74 

 (30.0) (28.0) (42.0) (51.0) (30.0) (19.0) (53.0) (34.0) (13.0) (44.7) (30.7) (24.7) 

10. ภาพเขยีนสีอะครีลิค 21 20 59 30 33 37 33 31 36 84 84 132 

 (21.0) (20.0) (59.0) (30.0) (33.0) (37.0) (33.0) (31.0) (36.0) (28.0) (28.0) (44.0) 

11. เคร่ืองหนัง 15 25 60 27 44 29 28 34 38 70 103 127 

 (15.0) (25.0) (60.0) (27.0) (44.0) (29.0) (28.0) (34.0) (38.0) (23.3) (34.3) (42.3) 

12. อัญมณี 56 9 35 57 22 21 48 28 24 161 59 80 

 (56.0) (9.0) (35.0) (57.0) (22.0) (21.0) (48.0) (28.0) (24.0) (53.7) (19.7) (26.7) 

41 15 44 56 21 23 41 26 33 138 62 100 13. ผลิตภัณฑจาก 
สมุนไพร (41.0) (15.0) (44.0) (56.0) (21.0) (23.0) (41.0) (26.0) (33.0) (46.0) (20.7) (33.3) 

32 15 53 30 36 34 46 26 28 108 77 115 14. โบราณวัตถุ/ 
ของเกา (32.0) (15.0) (53.0) (30.0) (36.0) (34.0) (46.0) (26.0) (28.0) (36.0) (25.7) (38.3) 

33 17 50 45 30 25 49 24 27 127 71 102 15. โคมไฟ/ 
โมบายโคมไฟ (33.0) (17.0) (50.0) (45.0) (30.0) (25.0) (49.0) (24.0) (27.0) (42.3) (23.7) (34.0) 

 
 จากตาราง 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกา คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดั
เชียงใหม มากที่สุด คือ ผาไหม คิดเปนรอยละ 77.0 รองลงมา ไดแก ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 
69.0 ผาฝาย คิดเปนรอยละ 60.0 อัญมณี คิดเปนรอยละ 56.0 เคร่ืองเงิน และผลิตภณัฑจากสมุนไพร 
คิดเปนรอยละ 41.0 เทากัน เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 38.0 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิด
เปนรอยละ 33.0 โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 32.0 กระดาษสา คิดเปนรอยละ 31.0 เส้ือยืดคอ
กลม คิดเปนรอยละ 30.0 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 23.0 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 21.0 
เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 15.0 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
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 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดั
เชียงใหม มากที่สุด คือ ผาฝาย คิดเปนรอยละ 73.0 รองลงมา ไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 67.0 ไม
แกะสลัก คิดเปนรอยละ 62.0 อัญมณี คิดเปนรอยละ 57.0 และผลิตภณัฑจากสมุนไพร คิดเปนรอย
ละ 56.0 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 51.0 เคร่ืองเงิน และกระดาษสา คิดเปนรอยละ 49.0 เทากัน 
โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 45.0 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 43.0 เทียนหอม 
คิดเปนรอยละ 40.0 ภาพเขียนสีอะครีลิค และโบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 30.0 เทากัน เคร่ือง
หนัง คิดเปนรอยละ 27.0 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 18.0 ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชีย คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดั
เชียงใหม มากที่สุด คือ ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 74.0 รองลงมาไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 61.0 
เทียนหอม  คิดเปนรอยละ 55.0  ผาฝาย และเส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 53.0 เทากัน  เคร่ืองเงิน 
คิดเปนรอยละ 51.0 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 49.0 อัญมณี คิดเปนรอยละ 48.0 
โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 46.0 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 41.0 กระดาษสา 
คิดเปนรอยละ 36.0 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 33.0 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 
32.0 เคร่ืองหอม และเคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 28.0 เทากัน ตามลําดับ 
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แผนภาพ 5  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามกลุมประเทศ 

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุท่ีใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

กลุมประเทศอเมริกา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุท่ีใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

กลุมประเทศอเมริกา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี
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 จากแผนภาพ 5 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) จําแนกตามกลุมประเทศพบวา 
  
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณตี โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.85 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.17 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.67 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.29 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.41 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.48 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.97 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยรวมในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 
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 ผูตอบแบบสอบถามกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.93 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลายมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.12 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.69 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.25 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.82 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.39 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.98 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยรวมในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 
 
 ผูตอบแบบสอบถามกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.74 
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2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.01 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.74 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย  
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.52 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.11 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.70 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.25 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 
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แผนภาพ 6 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานราคา  (Price)  จําแนกตามกลุมประเทศ 

1. ราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

กลุมประเทศอเมริกา

กลุมประเทศยุโรป

กลุมประเทศเอเชยี

1. ราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

กลุมประเทศอเมริกา

กลุมประเทศยุโรป

กลุมประเทศเอเชยี

 
จากแผนภาพ 6 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) จําแนกตามกลุมประเทศ  พบวา 
 
ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนน

คนเดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวัดเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช

ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.64 
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2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 
3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.89 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.66 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 
 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.36 
 

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนน
คนเดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวัดเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 
3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.99 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคาปานกลาง 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.80 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.12 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 
 

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนน
คนเดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 
3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคาปานกลาง 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.95 
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5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย
แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 
 
แผนภาพ 7 แสดงความคดิเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 

ถนนราช ดาํเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามกลุม
ประเทศ 

1. สินคาของที่ระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ทั่วถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมทั่วถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

กลุมประเทศอเมริกา

กลุมประเทศยุโรป

กลุมประเทศเอเชยี

1. สินคาของที่ระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ทั่วถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมทั่วถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

กลุมประเทศอเมริกา

กลุมประเทศยุโรป

กลุมประเทศเอเชยี

 
จากแผนภาพ 7 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามกลุม
ประเทศ พบวา 
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ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 4.06 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.85 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.43 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดินมาก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.92 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.92 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.04 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจาํหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.30 
 

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.93 
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5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.03 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.38 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.52 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจาํหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.48 
 

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.55 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.84 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.44 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.50 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.27 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจาํหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.27 
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แผนภาพ 8 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตาม
กลุมประเทศ 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของที่ระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือสื่อสารกับ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของที่ระลึกพูดคุยหรือสื่อสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345

กลุมประเทศอเมรกิา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของที่ระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือสื่อสารกับ

นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของที่ระลึกพูดคุยหรือสื่อสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345

กลุมประเทศอเมรกิา
กลุมประเทศยุโรป
กลุมประเทศเอเชยี

 
จากแผนภาพ 8  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตาม
กลุมประเทศพบวา 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้
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1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.62 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.58 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.25 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกามีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.30 
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.87 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.98 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.57 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.17 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.41 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.40 
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 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.00 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถมสินคา, 
แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.02 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.87 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.33 

 
ตาราง 27 แสดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 
 

กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ 
ยุโรป 

กลุมประเทศ 
เอเชีย 

รวม 
สินคาของท่ีระลึก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ไมแกะสลัก 22 22.0 30 30.0 31 31.0 83 27.7 
2. เฟอรนิเจอร - - 2 2.0 5 5.0 7 2.3 
3. โบราณวัตถุ/ของเกา 2 2.0 7 7.0 13 13.0 22 7.3 
4. กรอบรูป 6 6.0 6 6.0 12 12.0 24 8.0 
5. เครื่องใชบนโตะอาหาร 8 8.0 7 7.0 5 5.0 20 6.7 
6. ผาปูโตะ 2 2.0 5 5.0 6 6.0 13 4.3 
7. โคมไฟ/โมบายโคมไฟ 15 15.0 17 17.0 19 19.0 51 17.0 
8. ปลอกหมอนอิง 9 9.0 5 5.0 3 3.0 17 5.7 
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ตาราง 27 (ตอ) 
กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ 
ยุโรป 

กลุมประเทศ 
เอเชีย 

รวม 
สินคาของท่ีระลึก 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
9. เซรามิก/เครื่องปนดินเผา 5 5.0 5 5.0 3 3.0 13 4.3 
10. ภาพวาดอะครีลิค 6 6.0 2 2.0 4 4.0 12 4.0 
11. เสื้อผาสําเร็จรูป 65 65.0 51 51.0 54 54.0 170 56.7 
12. เสื้อยืดคอกลม 30 30.0 39 39.0 41 41.0 110 36.7 
13. ผาพันคอ/ผาคลุมไหล 39 39.0 31 31.0 22 22.0 92 30.7 
14. ผาไหม(ผาผืน) 15 15.0 19 19.0 12 12.0 46 15.3 
15. กระเปาถือ/สะพาย/เป 35 35.0 21 21.0 40 40.0 96 32.0 
16. กระเปาใสเงิน 21 21.0 9 9.0 12 12.0 42 14.0 
17. เน็คไท 6 6.0 5 5.0 11 11.0 22 7.3 
18. นาฬิกา 3 3.0 4 4.0 6 6.0 13 4.3 
19. รองเทา 12 12.0 25 25.0 26 26.0 63 21.0 
20. รมถือ - - 1 1.0 2 2.0 3 1.0 
21. อัญมณี/เครื่องประดับ 42 42.0 23 23.0 27 27.0 92 30.7 
22. เครื่องเงิน 5 5.0 14 14.0 9 9.0 28 9.3 
23. รูปภาพ/โปสการด 24 24.0 15 15.0 17 17.0 56 18.7 
24. อัลบั้มรูป 6 6.0 1 1.0 8 8.0 15 5.0 
25. เทียนหอม 7 7.0 11 11.0 23 23.0 41 13.7 
26. เครื่องหอม/ดอกไมแหง - - 3 3.0 5 5.0 8 2.7 
27. เครื่องดนตรี 4 4.0 2 2.0 3 3.0 9 3.0 
28. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 4 4.0 14 14.0 11 11.0 29 9.7 
29. สมุดโนต 13 13.0 15 15.0 21 21.0 49 16.3 
30. กระดาษสา 5 5.0 9 9.0 7 7.0 21 7.0 
31. อื่นๆ 13 13.0 15 15.0 6 6.0 34 11.3 

หมายเหตุ:  อื่นๆ ไดแก ของเลน ตุกตา งานศิลปะพื้นบาน ชุดรองจานอาหาร ไฟฉาย อุปกรณตกแตงผม  ภาพวาด ปากกา พวงกุญแจ  
เปลญวน รองเทาแตะใสภายในบาน ปนปกผมทําจากตะเกียบ และหัวน้ําหอม/น้ํามันจากธรรมชาติ 

 
 จากตาราง 27 แสดงทัศนคติในองคประกอบสวนพฤติกรรม ของผูตอบแบบสอบถาม ใน
หัวขอรายการสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามนิยมซ้ือ และไมซ้ือ จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา 
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 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกา นยิมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 65.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ  อัญมณี/เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 42.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  ผาพันคอ/ผาคลุมไหล โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 39.0 สินคาท่ี
ซ้ือเปนอันดับท่ี 4 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 35.0 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 
5 คือ  เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 30.0 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรป นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 51.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ  เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 
39.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  ผาพันคอ/ผาคลุมไหล โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 31.0 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 4 คือ  ไมแกะสลัก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 30.0 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ รองเทา 
โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 25.0 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชีย นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 54.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ  เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 
41.0 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 40.0 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 4 คือ  ไมแกะสลัก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 31.0 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ อัญมณี/
เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 27.0 

 

ตาราง 28  แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 

 
จํานวนเงินท่ีใชจาย 

ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก  
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน 

กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ
ยุโรป 

กลุมประเทศ
เอเชีย 

รวม 

Min. 50 200 80 50 

Max. 90,000 10,000 50,000 90,000 

Median 900.00 1,000.00 550.00 900.00 

Mean 2,496.20 1,441.70 1,965.40 1,967.77 

S.D. 11,002.15 1,471.38 5,272.19 7,084.16 
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 จากตาราง 28 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกา ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 2,496.20 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,441.70 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชีย ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,965.40 บาท 
 

ตาราง 29  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมกลับมาการซ้ือ
สินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามกลุมประเทศ 

 

กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ
ยุโรป 

กลุมประเทศ
เอเชีย 

รวม พฤติกรรมการกลับมาซือ้
สินคาของท่ีระลกึ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มาแนนอน 78 78.0 70 70.0 76 76.0 224 74.7 
ไมแนใจ 17 17.0 27 27.0 22 22.0 66 22.0 
ไมมาแนนอน 5 5.0 3 3.0 2 2.0 10 3.3 

รวม 100 33.3 100 33.3 100 33.3 300 100.0 
 

 จากตาราง 29 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการ
กลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา  
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือน
จังหวดัเชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 78.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 17.0 และไมมา
แนนอน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปสวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือน
จังหวดัเชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 27.0 และไมมา
แนนอน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียสวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือน
จังหวดัเชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 22.0 และไมมา
แนนอน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 30  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ 
 

กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ
ยุโรป 

กลุมประเทศ
เอเชยี 

รวม 
พฤติกรรมการแนะนํา
ผูอื่นใหซ้ือสินคา 
ของที่ระลึก จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แนะนํา 96 96.0 98 98.0 96 96.0 290 96.7 
ไมแนะนํา 4 4.0 2 2.0 4 4.0 10 3.3 

รวม 100 33.3 100 33.3 100 33.3 300 100.0 

 
 จากตาราง 30 แสดงจาํนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืนให
ซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนนิ จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา  
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกาสวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมา คือไมแนะนาํ 
คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
 

 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรปสวนใหญ จะแนะนาํผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 98.0 รองลงมา คือไมแนะนาํ 
คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชียสวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมา คือไมแนะนาํ 
คิดเปนรอยละ 4.0 ตามลําดับ 
 

ตาราง 31  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามกลุมประเทศ 

 

กลุมประเทศ
อเมริกา 

กลุมประเทศ 
ยุโรป 

กลุมประเทศ
เอเชีย 

รวม พฤติกรรมการซื้อสินคา
ของที่ระลึกหากมีการ
จําหนายบนเว็บไซต จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ซื้ออยางแนนอน 18 18.0 26 26.0 36 36.0 80 26.7 
ไมแนใจ 41 41.0 33 33.0 36 36.0 110 36.7 
ไมซื้ออยางแนนอน 41 41.0 41 41.0 28 28.0 110 36.7 

รวม 100 33.3 100 33.3 100 33.3 300 100.0 
 

 จากตาราง 31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม หากมีการจาํหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามกลุมประเทศ พบวา  
 

 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศอเมริกา ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ สวนใหญจะ
ไมแนใจ และไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 41.0 เทากัน รองลงมา คือ ซ้ืออยางแนนอน คิดเปน
รอยละ 18.0 ตามลําดับ 
 

 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศยุโรป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ สวนใหญจะ
ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 33.0  และซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 26.0 ตามลําดับ 
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 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมประเทศเอเชีย ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ สวนใหญจะ
ซ้ือ และไมแนใจ และซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 36.0 เทากัน รองลงมา คือ ไมซ้ืออยาง
แนนอน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 28.0 
 
ตาราง 32  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคนเดิน ถนน

ราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายงัจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 
 

ชาย หญิง รวม การรูจักถนนคนเดิน  
ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
รูจัก 34 27.2 46 26.3 80 26.7 
ไมรูจัก 91 72.8 129 73.7 220 73.3 

รวม 125 41.7 175 58.3 300 100.0 

 
 จากตาราง 32 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิงสวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ คิด
เปนรอยละ 72.8 และ 73.7 ตามลําดับ และรูจัก คิดเปนรอยละ 27.2  และ 26.3  ตามลําดับ 
 
ตาราง 33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 
 

ชาย หญิง รวม 
แหลงขอมูล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ครอบครัว/เพือ่นชาวตางชาติ 39 31.2 60 34.3 99 33.0 
2. เพื่อนชาวไทย 43 34.4 48 27.4 91 30.3 
3. หนังสือนําเท่ียว 38 30.4 57 32.6 95 31.7 
4. นิตยสารบนเคร่ืองบิน 2 1.6 3 1.7 5 1.7 
5. หนังสือพิมพ/นติยสารอื่นๆ 3 2.4 6 3.4 9 3.0 
6. อินเตอรเน็ต 10 8.0 15 8.6 25 8.3 
7. บริษัททัวร/ไกด 11 8.8 10 5.7 21 7.0 
8. วิทยุ/โทรทัศน 1 0.8 - - 1 0.3 
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ตาราง 33 (ตอ) 
ชาย หญิง รวม 

แหลงขอมูล 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

9. การแนะนําของผูใหบริการท่ีพัก 32 25.6 28 16.0 60 20.0 
10. สถานทูต/สถานกงสุล ของประเทศไทย 1 0.8 1 0.6 2 0.7 
11. งานแสดงสินคา 1 0.8 1 0.6 2 0.7 
12. รูดวยตนเอง 20 16.0 19 10.9 39 13.0 
13. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย/เจาหนาท่ีของรัฐ 4 3.2 4 2.3 8 2.7 
14. อื่นๆ - - 12 6.9 12 4.0 

หมายเหตุ:  -  อื่นๆ ไดแก เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมช้ันเรียนการทําอาหารไทย คนเดินเทา คนขับรถโดยสาร  
  ที่พักอยูใกลถนนคนเดิน  แผนท่ี โดยบังเอิญ(เดินตามฝูงชน)  

 -  ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 
 จากตาราง 33 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทํา
ใหรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามเพศ  พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศชายสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จากเพื่อน
ชาวไทย คิดเปนรอยละ 34.4 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 
31.2 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ หนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 30.4 แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ การ
แนะนําของผูใหบริการที่พัก คิดเปนรอยละ 25.6 และ แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 ไดแก รูดวยตนเอง คิด
เปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ 
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ จาก
ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 34.3 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ หนังสือนําเท่ียว คิดเปน
รอยละ 32.6 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 27.4 แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 
คือ การแนะนาํของผูใหบริการท่ีพัก คิดเปนรอยละ 16.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ รูดวยตนเอง คิด
เปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ 
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ตาราง 34  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สินคาของท่ีระลึกท่ีขึ้นชื่อของจังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 

 

ชาย หญิง รวม 

สินคาของท่ีระลกึ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 

1. ผาฝาย 71 26 28 115 29 31 186 55 59 

 (56.8) (20.8) (22.4) (65.7) (16.6) (17.7) (62.0) (18.3) (19.7) 

2. ไมแกะสลัก 85 12 28 120 19 36 205 31 64 

 (68.0) (9.6) (22.4) (68.6) (10.9) (20.6) (68.3) (10.3) (21.3)  

3. เคร่ืองเงิน 53 28 44 88 37 50 141 65 94 

 (42.4) (22.4) (35.2) (50.3) (21.1) (28.6) (47.0) (21.7) (31.3) 

50 33 42 63 51 61 113 84 103 4. เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา 

(40.0) (26.4) (33.6) (36.0) (29.1) (34.9) (37.7) (28.0) (34.3) 

5. ผาไหม 76 22 27 129 21 25 205 43 52 

 (60.8) (17.6) (21.6) (73.7) (12.0) (14.3) (68.3) (14.3) (17.3) 

6. กระดาษสา 45 29 51 71 27 77 116 56 128 

 (36.0) (23.2) (40.8) (40.6) (15.4) (44.0) (38.7) (18.7) (42.7) 

7. เทียนหอม 49 28 48 69 41 65 118 69 113 

 (39.2) (22.4) (38.4) (39.4) (23.4) (37.1) (39.3) (23.0) (37.7) 

8. เคร่ืองหอม 24 43 58 33 69 73 57 112 131 

 (19.2) (34.4) (46.4) (18.9) (39.4) (41.7) (19.0) (37.3) (43.7) 

9. เสื้อยืดคอกลม 57 33 35 77 59 39 134 92 74 

 (45.6) (26.4) (28.0) (44.0) (33.7) (22.3) (44.7) (30.7) (24.7) 

10. ภาพเขยีนสีอะครีลิค 25 41 59 59 43 73 84 84 132 

 (20.0) (32.8) (47.2) (33.7) (24.6) (41.7) (28.0) (28.0) (44.0) 

11. เคร่ืองหนัง 27 42 56 43 61 71 70 103 127 

 (21.6) (33.6) (44.8) (24.6) (34.9) (40.6) (23.3) (34.3) (42.3) 

12. อัญมณี 58 24 43 103 35 37 161 59 80 

 (46.4) (19.2) (34.4) (58.9) (20.0) (21.1) (53.7) (19.7) (26.7) 

53 26 46 85 36 54 138 62 100 13. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

(42.4) (20.8) (36.8) (48.6) (20.6) (30.9) (46.0) (20.7) (33.3) 

43 36 46 65 41 69 108 77 115 14. โบราณวัตถุ/ของเกา 

(34.4) (28.8) (36.8) (37.1) (23.4) (39.4) (36.0) (25.7) (38.3) 

49 32 44 78 39 58 127 71 102 15. โคมไฟ/โมบายโคมไฟ 

(39.2) (25.6) (35.2) (44.6) (22.3) (33.1) (42.3) (23.7) (34.0) 
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 จากตาราง 34 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม จําแนกตามเพศ พบวา 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเพศชาย คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม มากท่ีสุด 
คือ ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมา ไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 60.8 ผาฝาย คิดเปนรอยละ 
56.8 อัญมณี คิดเปนรอยละ 46.4 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 45.6 เคร่ืองเงิน และผลิตภัณฑจาก
สมุนไพร คิดเปนรอยละ 42.4 เทากัน เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 40.0 เทียนหอม และ
โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 39.2 เทากัน กระดาษสา คิดเปนรอยละ 36.0 โบราณวัตถุ/ของเกา 
คิดเปนรอยละ 34.4 เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 21.6 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 20.0 และ
เคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 19.2 ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม มากท่ีสุด 
คือ ผาไหม คิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมา ไดแก ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 68.6 ผาฝาย คิดเปนรอยละ 
65.7 อัญมณี คิดเปนรอยละ 58.9 เคร่ืองเงิน คิดเปนรอยละ 50.3  ผลิตภัณฑจากสมุนไพร  คิดเปน
รอยละ 48.6 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 44.6 เส้ือยดืคอกลม คิดเปนรอยละ 44.0 
กระดาษสา คิดเปนรอยละ 40.6 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 39.4 โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 
37.1 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 36.0 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 33.7 เคร่ือง
หนัง คิดเปนรอยละ 24.6 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 18.9 ตามลําดับ  
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แผนภาพ 9 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามเพศ 

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

ชาย
หญิง

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

ชาย
หญิง

 
 จากแผนภาพ 9 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) จําแนกตามเพศพบวา 
  
 ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้
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1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.04 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลายมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.73 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.15 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.71 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.68 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.19 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.34 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.98 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.63 
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.14 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.68 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจนโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.26 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.64 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.60 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.47 
11. ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุณัฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.13 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 
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แผนภาพ 10 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานราคา  (Price) จําแนกตามเพศ 

1. ราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

ชาย
หญิง

1. ราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

ชาย
หญิง

 
 จากแผนภาพ 10 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) จําแนกตามเพศ  พบวา 

 
ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคนเดิน  ถนนราช

ดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช

ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 
2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.77 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคาปานกลาง 

โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.87 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากเพศชายมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนนิ จงัหวัดเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.35 
 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคนเดิน  ถนน
ราชดําเนิน  จังหวัดเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.26 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.76 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคาปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย
แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามจากเพศหญิงมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนนิ จงัหวัดเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.33 
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แผนภาพ 11 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place) จําแนกตามเพศ 

1. สินคาของที่ระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ท่ัวถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซื้อไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซื้อของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมท่ัวถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

ชาย
หญิง

1. สินคาของที่ระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย

ท่ัวถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซื้อไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซื้อของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมท่ัวถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

ชาย
หญิง

 
จากแผนภาพ 11 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน

คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามเพศพบวา 
 

ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.85 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.62 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.87 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.70 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.24 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.32 
 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.81 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.82 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.63 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.87 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.24 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.30 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.38 
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แผนภาพ 12 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม  ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  จําแนก
ตามเพศ 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของที่ระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถส่ือสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345

ชาย
หญิง

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของที่ระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถส่ือสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอืน่ๆ เพ่ือส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345

ชาย
หญิง

 
จากแผนภาพ 12  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตาม
เพศ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.84 
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2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.82 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.26 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมระดบัปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.33 
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 2.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.89 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยรวมระดบัปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.36 
 



 

 

 
73 

ตาราง 35 แสดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 

 
ชาย หญิง รวม 

สินคาของที่ระลึก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ไมแกะสลัก 48 38.4 35 20.0 83 27.7 
2. เฟอรนิเจอร 2 1.6 5 2.9 7 2.3 
3. โบราณวัตถุ/ของเกา 9 7.2 13 7.4 22 7.3 
4. กรอบรูป 11 8.8 13 7.4 24 8.0 
5. เครื่องใชบนโตะอาหาร 14 11.2 6 3.4 20 6.7 
6. ผาปูโตะ 5 4.0 8 4.6 13 4.3 
7. โคมไฟ/โมบายโคมไฟ 24 19.2 27 15.4 51 17.0 
8. ปลอกหมอนอิง 6 4.8 11 6.3 17 5.7 
9. เซรามิก/เครื่องปนดินเผา 10 8.0 3 1.7 13 4.3 
10. ภาพวาดอะครีลิค 5 4.0 7 4.0 12 4.0 
11. เสื้อผาสําเรจ็รูป 61 48.8 109 62.3 170 56.7 
12. เสื้อยืดคอกลม 50 40.0 60 34.3 110 36.7 
13. ผาพันคอ/ผาคลุมไหล 28 22.4 64 36.6 92 30.7 
14. ผาไหม(ผาผืน) 20 16.0 26 14.9 46 15.3 
15. กระเปาถือ/สะพาย/เป 28 22.4 68 38.9 96 32.0 
16. กระเปาใสเงิน 15 12.0 27 15.4 42 14.0 
17. เน็คไท 13 10.4 9 5.1 22 7.3 
18. นาฬิกา 5 4.0 8 4.6 13 4.3 
19. รองเทา 22 17.6 41 23.4 63 21.0 
20. รมถอื 1 0.8 2 1.1 3 1.0 
21. อัญมณี/เครื่องประดับ 26 20.8 66 37.7 92 30.7 
22. เครื่องเงิน 9 7.2 19 10.9 28 9.3 
23. รูปภาพ/โปสการด 24 19.2 32 18.3 56 18.7 
24. อัลบ้ัมรูป 4 3.2 11 6.3 15 5.0 
25. เทียนหอม 15 12.0 26 14.9 41 13.7 
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ตาราง 35 (ตอ) 
ชาย หญิง รวม 

สินคาของที่ระลึก 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

26. เครื่องหอม/ดอกไมแหง 3 2.4 5 2.9 8 2.7 
27. เครื่องดนตรี 7 5.6 2 1.1 9 3.0 
28. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 10 8.0 19 10.9 29 9.7 
29. สมุดโนต 13 10.4 36 20.6 49 16.3 
30. กระดาษสา 8 6.4 13 7.4 21 7.0 
31. อื่นๆ 12 9.6 22 12.6 34 11.3 

หมายเหตุ:  อื่นๆ ไดแก ของเลน ตุกตา งานศิลปะพื้นบาน ชุดรองจานอาหาร ไฟฉาย อุปกรณตกแตงผม  ภาพวาด ปากกา พวงกุญแจ  
เปลญวน รองเทาแตะใสภายในบาน ปนปกผมทําจากตะเกียบ และหัวน้ําหอม/น้ํามันจากธรรมชาติ 

 

 จากตาราง 35 แสดงทัศนคติในองคประกอบสวนพฤติกรรม ของผูตอบแบบสอบถาม ใน
หัวขอรายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ 
จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามเพศ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 48.8 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ  เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากบั 40.0 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 3 คือ ไมแกะสลัก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 38.4 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 4 คือ  ผาพันคอ/ผา
คลุมไหล และกระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉล่ีย เทากบั 22.4 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ  
อัญมณี/เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากบั 20.8 
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มากท่ีสุด โดยมี
คาเฉล่ีย เทากบั 62.3 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดบัท่ี 2 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 38.9 
สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  อัญมณี/เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 37.7 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 4 คือ  ผาพันคอ/ผาคลุมไหล โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 36.6 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ 
เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 34.3  
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ตาราง 36  แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ 

 
จํานวนเงินที่ใชจาย 

ในการซ้ือสินคาของที่ระลึก  
บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 

ชาย หญิง รวม 

Min. 50 50 50 

Max. 90,000 66,000 90,000 

Median 1,000.00 800.00 900.00 

Mean 2,011.68 1,936.40 1,967.77 

S.D. 8,092.07 6,290.52 7,084.16 
 

 จากตาราง 36 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 2,011.68 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนน
ราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,936.40 บาท  
 
ตาราง 37  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการกลับมาซ้ือ

สินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามเพศ 

 
ชาย หญิง รวม พฤติกรรมการกลับมา 

ซ้ือสินคาของทีร่ะลึก จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
มาแนนอน 90 72.0 134 76.6 224 74.7 
ไมแนใจ 33 26.4 33 18.9 66 22.0 
ไมมาแนนอน 2 1.6 8 4.6 10 3.3 

รวม 125 41.67 175 58.33 300 100.0 
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 จากตาราง 37 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการ
กลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามเพศ พบวา  
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศชายสวนใหญ  จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดัเชียงใหม
อีก คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 26.4 และไมมาแนนอน คิดเปนรอย
ละ 1.6 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงสวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดัเชียงใหม
อีก คิดเปนรอยละ 76.6 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 18.9 และไมมาแนนอน คิดเปนรอย
ละ 4.6 ตามลําดับ 
 
ตาราง 38  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคา

ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามเพศ 
 

ชาย หญิง รวม พฤติกรรมการแนะนําผูอ่ืนให 
ซ้ือสินคาของที่ระลึก จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แนะนํา 122 97.6 168 96.0 290 96.7 
ไมแนะนํา 3 2.4 7 4.0 10 3.3 

รวม 125 41.67 175 58.33 300 100.0 

 
 จากตาราง 38 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหวัขอการแนะนําผูอ่ืน
ใหซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามเพศ พบวา  
 
 ผูตอบแบบสอบถามเพศชายสวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคน
เดินถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม คิดเปนรอยละ 97.6 รองลงมา คือไมแนะนํา คิดเปนรอยละ 
2.4 ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงสวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคน
เดินถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.0 รองลงมา คือไมแนะนํา คิดเปนรอยละ 
4.0 ตามลําดับ 
 
ตาราง 39  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึก

บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามเพศ 

 
ชาย หญิง รวม พฤติกรรมการซ้ือสินคาของที่ระลึก 

หากมีการจําหนายบนเว็บไซต จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ซ้ืออยางแนนอน 30 24.0 50 28.6 80 26.7 
ไมแนใจ 48 38.4 62 35.4 110 36.7 
ไมซ้ืออยางแนนอน 47 37.6 63 36.0 110 36.7 

รวม 125 41.67 175 58.33 300 100.0 

 
 จากตาราง 39 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม หากมีการจาํหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามเพศ พบวา  
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามเพศชาย ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ สวนใหญจะไมแนใจ คิดเปน
รอยละ 38.4 รองลงมา คือ ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 37.6 และซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอย
ละ 24.0 ตามลําดับ 
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนั้น สวนใหญจะไมซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 35.4  และซ้ืออยางแนนอน คิด
เปนรอยละ 28.6 ตามลําดับ 
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ตาราง 40  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายงัจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ

 
การรูจักถนนคนเดิน 

ถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม 

20 ป หรือ

ต่ํากวา 
21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 

มากกวา 

60 ป 
รวม 

รูจัก 7 41 18 7 4 3 80 

 (21.2) (24.1) (32.7) (41.2) (30.8) (25.0) 26.7 

ไมรูจัก 26 129 37 10 9 9 220 

 (78.8) (75.9) (67.3) (58.8) (69.2) (75.0) 73.3 

รวม 33 170 55 17 13 12 300 

 (11.0) (56.7) (18.3) (5.7) (4.3) (4.0) 100.0 

 
 จากตาราง 40 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการรูจักถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม กอนท่ีจะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุพบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา สวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน คิดเปนรอยละ 78.8 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 21.2 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป สวนใหญ ไมรูจกัถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ คิด
เปนรอยละ 75.9 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 24.1 
 

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 31 – 40 ป สวนใหญ ไมรูจกัถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน คิด
เปนรอยละ 67.3 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 32.7 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป สวนใหญ ไมรูจกัถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ คิด
เปนรอยละ 58.8 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 41.2 
 

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 – 60 ป สวนใหญ ไมรูจกัถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน คิด
เปนรอยละ 69.2 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 30.8 
 

 ผูตอบแบบสอบถามมีมากกวา 60 ป สวนใหญ ไมรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ คิดเปน
รอยละ 75.0 และ รูจัก คิดเปนรอยละ 25.0 
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ตาราง 41  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุ 

 

การรูจักถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนิน จงัหวัดเชียงใหม 

20 ป หรือ
ต่ํากวา 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 
มากกวา 

60 ป 
รวม 

15 50 19 4 4 7 99 1. ครอบครัว/เพือ่นชาวตางชาติ 
(29.4) (17.7) (23.5) (17.4) (22.2) (50.0) (33.0) 

2. เพื่อนชาวไทย 15 56 12 3 3 2 91 
 (29.4) (19.9) (14.8) (13.0) (16.7) (14.3) (30.3) 

3. หนังสือนําเท่ียว 9 53 23 5 4 1 95 
 (17.6) (18.8) (28.4) (21.7) (22.2) (7.1) (31.7) 

4. นิตยสารบนเคร่ืองบิน - 3 2 - - - 5 
 - (1.1) (2.5) - - - (1.7) 

5. หนังสือพิมพ/นติยสารอื่นๆ 1 6 - 2 - - 9 
 (2.0) (2.1) - (8.7) - - (3.0) 

6. อินเตอรเน็ต - 18 4 1 2 - 25 
 - (6.4) (4.9) (4.3) (11.1) - (8.3) 

7. บริษัททัวร/ไกด 4 13 3 - 1 - 21 
 (7.8) (4.6) (3.7) - (5.6) - (7.0) 

8. วิทยุ/โทรทัศน - 1 - - - - 1 
 - (0.4) - - - - (0.3) 

9. การแนะนําของผูใหบริการท่ีพัก 4 40 11 2 3 - 60 
 (7.8) (14.2) (13.6) (8.7) (16.7) - (20.0) 

- 1 - 1 - - 2 10. สถานทูต/สถานกงสุล  
      ของประเทศไทย - (0.4) - (4.3) - - (0.7) 

11. งานแสดงสินคา - 2 - - - - 2 
 - (0.7) - - - - (0.7) 

12. รูดวยตนเอง 3 24 5 4 - 3 39 
 (5.9) (8.5) (6.2) (17.4) - (21.4) (13.0) 

- 5 2 1 - - 8 13. การทองเท่ียวแหงประเทศไทย/
เจาหนาท่ีของรัฐ - (1.8) (2.5) (4.3) - - (2.7) 

14. อื่นๆ - 10 - - 1 1 12 
 - (3.5) - - (5.6) (7.1) (4.0) 

รวม 51 
(100.0) 

282 
(100.0) 

81 
(100.0) 

23 
(100.0) 

18 
(100.0) 

14 
(100.0) 

300 
(100.0) 

หมายเหตุ:  -  อื่นๆ ไดแก เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมช้ันเรียนการทําอาหารไทย คนเดินเทา คนขับรถโดยสาร  
  ที่พักอยูใกลถนนคนเดิน  แผนท่ี โดยบังเอิญ(เดินตามฝูงชน)  

 -  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตาราง 41 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอแหลงขอมูลท่ีทํา
ใหรูจักถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามอายุ พบวา 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวาสวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ และเพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 29.4 เทากัน แหลงขอมูล
อันดับท่ี 2 คือ หนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 17.6 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ บริษัททัวร/ไกด และ
การแนะนําของผูใหบริการทีพ่ัก คิดเปนรอยละ 7.8 เทากัน แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ รูดวยตนเอง 
คิดเปนรอยละ 5.9  และแหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ หนังสือพิมพ/นิตยสารอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.0 
ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป สวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 19.9 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ จากหนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 
18.8 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 17.7 แหลงขอมูล
อันดับท่ี 4 คือ การแนะนําของผูใหบริการทีพ่ัก คิดเปนรอยละ 14.2 แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ รูดวย
ตนเอง คิดเปนรอยละ 8.5 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป สวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
จากหนังสือนาํเท่ียว คิดเปนรอยละ 28.4 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิด
เปนรอยละ 23.5 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 14.8 แหลงขอมูลอันดับท่ี 
4 คือ การแนะนําของผูใหบริการที่พัก คิดเปนรอยละ 13.6 แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ รูดวยตนเอง 
คิดเปนรอยละ 6.2 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป สวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
จากหนังสือนาํเท่ียว คิดเปนรอยละ 21.7 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ 
และรูดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 17.4 เทากัน แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอย
ละ 13.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ หนังสือพิมพ/นิตยสารอ่ืนๆ และการแนะนําของผูใหบริการที่
พัก คิดเปนรอยละ 8.7 เทากัน  แหลงขอมูลอันดับท่ี 5 คือ อินเตอรเนต็ สถานทูต/สถานกงสุลของ
ประเทศไทย  และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย/เจาหนาท่ีของรัฐ  คิดเปนรอยละ 4.3 เทากัน 
ตามลําดับ 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป สวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 
จาก ครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ และหนังสือนําเท่ียว คิดเปนรอยละ 22.2 เทากนั แหลงขอมูล
อันดับท่ี 2 คือ เพื่อนชาวไทย และการแนะนําของผูใหบริการที่พัก คิดเปนรอยละ 16.7 เทากนั 
แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ อินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 11.1 แหลงขอมูลอันดับท่ี 4 คือ บริษัททัวร/
ไกด และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 5.6 เทากัน ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป สวนใหญ ทราบขอมูลถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน จากครอบครัว/เพื่อนชาวตางชาติ คิดเปนรอยละ 50.0 แหลงขอมูลอันดับท่ี 2 คือ รูดวยตนเอง 
คิดเปนรอยละ 21.4 แหลงขอมูลอันดับท่ี 3 คือ เพื่อนชาวไทย คิดเปนรอยละ 14.3 แหลงขอมูล
อันดับท่ี 4 คือ หนังสือนําเท่ียวและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 7.1  ตามลําดับ 
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 ตารางที่ 42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในหัวขอความรูความเขาใจเกี่ยวกับสินคาของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของหวัดชยีงใหม จําแนกตามอาย ุ

 
20 ป หรือต่ํากวา 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป มากกวา 60 ป รวม 

สินคาของที่ระลกึ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 

1. ผาฝาย 15 9 9 107 33 30 39 4 12 11 4 2 9 1 3 5 4 3 186 55 59 

 (45.5) (27.3) (27.3) (62.9) (19.4) (17.6) (70.9) (7.3) (21.8) (64.7) (23.5) (11.8) (69.2) (7.7) (23.1) (41.7) (33.3) (25.0) (62.0) (18.3) (19.7) 

2. ไมแกะสลัก 27 3 3 114 17 39 37 5 13 11 3 3 9 2 2 7 1 4 205 31 64 

 (81.8) (9.1) (9.1) (67.1) (10.0) (22.9) (67.3) (9.1) (23.6) (64.7) (17.6) (17.6) (69.2) (15.4) (15.4) (58.3) (8.3) (33.3) (21.3) (68.3) 10.3) 

3. เครื่องเงิน 9 17 7 80 37 53 31 6 18 11 2 4 4 1 8 6 2 4 141 65 94 

 (27.3) (51.5) (21.2) (47.1) (21.8) (31.2) (56.4) (10.9) (32.7) (64.7) (11.8) (23.5) (30.8) (7.7) (61.5) (50.0) (16.7) (33.3) (47.0) (21.7) (31.3) 

8 13 12 62 51 57 26 10 19 9 5 3 3 3 7 5 2 5 113 84 103 4. เซรามิก/
เครื่องปนดินเผา (24.2) (39.4) (36.4) (36.5) (30.0) (33.5) (47.3) (18.2) (34.5) (52.9) (29.4) (17.6) (23.1) (23.1) (53.8) (41.7) (16.7) (41.7) (37.7) (28.0) (34.3) 

5. ผาไหม 25 5 3 110 27 33 38 7 10 11 2 4 12 1 - 9 1 2 205 43 52 

 (75.8) (15.2) (9.1) (64.7) (15.9) (19.4) (69.1) (12.7) (18.2) (64.7) (11.8) (23.5) (92.3) (7.7) - (75.0) (8.3) (16.7) (68.3) (14.3) (17.3) 

6. กระดาษสา 12 6 15 62 35 73 21 11 23 10 3 4 5 1 7 6 - 6 116 56 128 

 (36.4) (18.2) (45.5) (36.5) (20.6) (42.9) (38.2) (20.0) (41.8) (58.8) (17.6) (23.5) (38.5) (7.7) (53.8) (50.0) - (50.0) (38.7) (18.7) (42.7) 

7. เทียนหอม 13 9 11 67 40 63 24 11 20 5 5 7 5 4 4 4 - 8 118 69 113 

 (39.4) (27.3) (33.3) (39.4) (23.5) (37.1) (43.6) (20.0) (36.4) (29.4) (29.4) (41.2) (38.5) (30.8) (30.8) (33.3) - (66.7) (39.3) (23.0) (37.7) 

8. เครื่องหอม 4 15 14 35 64 71 12 20 23 2 6 9 2 5 6 2 2 8 57 112 131 

 (12.1) (45.5) (42.4) (20.6) (37.6) (41.8) (21.8) (36.4) (41.8) (11.8) (35.3) (52.9) (15.4) (38.5) (46.2) (16.7) (16.7) (66.7) (19.0) (37.3) (43.7) 
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ตารางที่ 42  (ตอ)   

 
20 ป หรือต่ํากวา 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป มากกวา 60 ป รวม 

สินคาของที่ระลกึ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 
ใช ไมใช 

ไม

แนใจ 

9. เสื้อยืดคอกลม 9 15 9 82 53 35 27 11 17 7 5 5 4 4 5 5 4 3 134 92 74 

 (27.3) (45.5) (27.3) (48.2) (31.2) (20.6) (49.1) (20.0) (30.9) (41.2) (29.4) (29.4) (30.8) (30.8) (38.5) (41.7) (33.3) (25.0) (44.7) (30.7) (24.7) 

12 11 10 50 47 73 17 14 24 3 5 9 - 4 9 2 3 7 84 84 132 10. ภาพเขียน
สีอะครีลิค (36.4) (33.3) (30.3) (29.4) (27.6) (42.9) (30.9) (25.5) (43.6) (17.6) (29.4) (52.9) - (30.8) (69.2) (16.7) (25.0) (58.3) (28.0) (28.0) (44.0) 

11. เครื่องหนัง 7 17 9 44 58 68 14 16 25 2 7 8 - 2 11 3 3 6 70 103 127 

 (21.2) (51.5) (27.3) (25.9) (34.1) (40.0) (25.5) (29.1) (45.5) (11.8) (41.2) (47.1) - (15.4) (84.6) (25.0) (25.0) (50.0) (23.3) (34.3) (42.3) 

12. อัญมณี 17 7 9 93 34 43 32 12 11 10 3 4 5 1 7 4 2 6 161 59 80 

 (51.5) (21.2) (27.3) (54.7) (20.0) (25.3) (58.2) (21.8) (20.0) (58.8) (17.6) (23.5) (38.5) (7.7) (53.8) (33.3) (16.7) (50.0) (53.7) (19.7) (26.7) 

13 10 10 72 39 59 35 9 11 12 2 3 1 2 10 5 - 7 138 62 100 13. ผลิตภัณฑ
จากสมุนไพร (39.4) (30.3) (30.3) (42.4) (22.9) (34.7) (63.6) (16.4) (20.0) (70.6) (11.8) (17.6) (7.7) (15.4) (76.9) (41.7) - (58.3) (46.0) (20.7) (33.3) 

17 7 9 61 45 64 16 18 21 5 3 9 5 3 5 4 1 7 108 77 115 14. โบราณวัตถุ/
ของเกา (51.5) (21.2) (27.3) (35.9) (26.5) (37.6) (29.1) (32.7) (38.2) (29.4) (17.6) (52.9) (38.5) (23.1) (38.5) (33.3) (8.3) (58.3) (36.0) (25.7) (38.3) 

12 9 12 76 38 56 25 12 18 5 7 5 5 2 6 4 3 5 127 71 102 15. โคมไฟ/ 
โมบายโคมไฟ (36.4) (27.3) (36.4) (44.7) (22.4) (32.9) (45.5) (21.8) (32.7) (29.4) (41.2) (29.4) (38.5) (15.4) (46.2) (33.3) (25.0) (41.7) (42.3) (23.7) (34.0) 
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 จากตาราง 42 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกท่ีข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม จําแนกตามอาย ุพบวา 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือ ตํ่ากวา คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวัด
เชียงใหม มากท่ีสุด คือ ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมา ไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 75.8
อัญมณี และโบราณวตัถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 51.5 เทากัน ผาฝาย คิดเปนรอยละ 45.5 เทียนหอม 
และผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 39.4 เทากนั กระดาษสา โคมไฟ/โมบายโคมไฟ และ
ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 36.4 เทากัน เคร่ืองเงิน และเส้ือยดืคอกลม คิดเปนรอยละ 27.3 
เทากัน  เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 24.2 เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 21.2  และเคร่ือง
หอม คิดเปนรอยละ 12.1 ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม 
มากท่ีสุด คือ ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 67.1 รองลงมา ไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 64.7 ผาฝาย คิด
เปนรอยละ 62.9 อัญมณี คิดเปนรอยละ 54.7 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 48.2 เคร่ืองเงิน  คิดเปน
รอยละ 47.1 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 44.7 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 42.4 
เทียนหอม คิดเปนรอยละ 39.4 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา และกระดาษสา คิดเปนรอยละ 36.5 เทากนั 
โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 35.9 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 29.4 เคร่ืองหนัง คิด
เปนรอยละ 25.9 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 20.6 ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม 
มากท่ีสุด คือ ผาฝาย คิดเปนรอยละ 70.9 รองลงมา ไดแก ผาไหม คิดเปนรอยละ 69.1 ไมแกะสลัก คิด
เปนรอยละ 67.3 ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 63.6 อัญมณี คิดเปนรอยละ 58.2 เคร่ืองเงิน  
คิดเปนรอยละ 56.4 เส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 49.1 เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 
47.3 โคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 45.5 เทียนหอม คิดเปนรอยละ 43.6 กระดาษสา คิดเปน
รอยละ 38.2 ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 30.9 โบราณวัตถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 29.1 เคร่ือง
หนัง คิดเปนรอยละ 25.5 และเคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 21.8 ตามลําดับ 
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 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม 
มากท่ีสุด คือ ผาฝาย ไมแกะสลัก เคร่ืองเงิน และผาไหม คิดเปนรอยละ 64.7  เทากนั  รองลงมา ไดแก 
กระดาษสา และอัญมณี คิดเปนรอยละ 58.8 เทากัน เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 52.9 
เส้ือยดืคอกลม คิดเปนรอยละ 41.2 เทียนหอม โบราณวัตถุ/ของเกา และโคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิด
เปนรอยละ 29.4 เทากัน ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 17.6  เคร่ืองหอม และ เคร่ืองหนัง คิด
เปนรอยละ 11.8  เทากัน ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม 
มากท่ีสุด คือ ผาไหม คิดเปนรอยละ 92.3 รองลงมา ไดแก ผาฝาย และไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 69.2  
เทากัน กระดาษสา เทียนหอม อัญมณี โบราณวัตถุ/ของเกา และโคมไฟ/โมบายโคมไฟ คิดเปนรอยละ 
38.5 เทากัน เคร่ืองเงิน และเส้ือยืดคอกลม คิดเปนรอยละ 30.8 เทากัน เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิด
เปนรอยละ 23.1 เคร่ืองหอม คิดเปนรอยละ 15.4 และผลิตภัณฑจากสมุนไพร คิดเปนรอยละ 7.7 
ตามลําดับ 
 
 สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป คิดวาเปนสินคาข้ึนช่ือของจังหวดั
เชียงใหม มากท่ีสุด คือ ผาไหม คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมา ไดแก ไมแกะสลัก คิดเปนรอยละ 58.3 
เคร่ืองเงิน และกระดาษสา คิดเปนรอยละ 50.0 เทากัน เส้ือยืดคอกลม ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ผาฝาย 
และเซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 41.7 เทากนั โคมไฟ/โมบายโคมไฟ อัญมณี เทียนหอม
และโบราณวตัถุ/ของเกา คิดเปนรอยละ 33.3 เทากัน เคร่ืองหนัง คิดเปนรอยละ 25.0 เคร่ืองหอม และ 
ภาพเขียนสีอะครีลิค คิดเปนรอยละ 16.7 เทากัน ตามลําดับ 
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แผนภาพ 13 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ  (Product) จําแนกตามอาย ุ

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

1. คุณภาพ
ประณตี

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา
หลากหลาย

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท
หลากหลาย

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย
ทันสมัย 

5. การออกแบบแสดงถงึความเปนเอกลกัษณไทย
ชัดเจน

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย
สวยงาม

7. ประเภทสินคา
หัตถกรรม

8. วสัดุที่ใชผลติสินคา
ธรรมชาติ

9. ประโยชนใชสอย
มีประโยชน

10. การพกพาของบรรจุภณัฑ
สะดวก

11. ความสวยงามของบรรจุภณัฑ
สวยงาม

หยาบ

ไมหลากหลาย

ไมหลากหลาย

ลาสมัย

ไมชัดเจน

ไมสวยงาม

อตุสาหกรรม

สังเคราะห

ไมมีประโยชน

ไมสะดวก

ไมสวยงาม

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป
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 จากแผนภาพ 13 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) จําแนกตามอายุพบวา 
  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.88 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.45 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.61 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจนโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.15 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.67 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.70 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.45 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.85 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.60 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30  ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.85 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.16 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.71 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.32 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.69 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.58 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.15 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.37 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.02 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21-30 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.66 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40  ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.04 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.13 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.85 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.65 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.11 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.65 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.65 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.29 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.51 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40  ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50  ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดาํเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.88 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.18 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.94 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 
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5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.06 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.65 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.59 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.47 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.41 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50  ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60  ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.54 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.69 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.54 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.08 
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7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.46 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.08 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.38 
10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.69 
11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60  ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานผลิตภณัฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาคุณภาพของสินคามีความประณีต โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.33 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาประเภทของสินคามีความหลากหลาย โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.08 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาแตละประเภทมีรูปแบบท่ีหลากหลาย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.30 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคามีความโดดเดน และทันสมัย 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.08 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการออกแบบสินคาแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ไทยท่ีชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคามีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.83 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากเปนประเภทหัตถกรรม โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.75 

8. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาสวนมากผลิตจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.42 

9. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาสินคามีประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 2.83 
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10. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจภุัณฑสามารถพกพาไดสะดวก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.08 

11. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาบรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.67 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานผลิตภัณฑ (Product) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.35 
 
แผนภาพ 14 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 

ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานราคา  (Price)  จําแนกตามอาย ุ

1. ราคาสินคาเมื่อเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

1. ราคาสินคาเมื่อเทียบกับในแหลงอืน่

ถูกกวา

2.การตอรองราคา

ตอรองได

3.ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ

เหมาะสม

4.การแสดงปายบอกราคา

ชัดเจน

5.ความแตกตางกันของราคาของสินคา

ไมแตกตาง

แพงกวา

ตอรองไมได

ไมเหมาะสม

ไมชัดเจน

แตกตาง

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป
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จากแผนภาพ 14 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) จําแนกตามอายุ  พบวา 

 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนน

คนเดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวัดเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้
1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช

ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 
2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.09 
3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.55 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายคอนขางมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.97 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.13 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคน
เดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.29 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.72 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.71 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.22 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปมีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคน
เดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.65 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.96 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.07 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคน
เดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.41 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.29 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.71 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.59 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคน
เดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.08 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.62 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.92 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.31 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.23 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก  บนถนนคน
เดิน  ถนนราชดําเนิน  จังหวดัเชียงใหม  ดานราคา (Price) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาสินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราช
ดําเนิน ถูกกวาในแหลงอ่ืน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสามารถตอรองราคาสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.33 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็วาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 
4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการแสดงปายบอกราคาสินคา โดยมีคาเฉล่ีย

เทากับ 3.25 
5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาราคาของสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมือนกันของผูขาย

แตละรายไมคอยมีความแตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 
 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม ดานราคา (Price) โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 
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แผนภาพ 15 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามอาย ุ

1. สินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซื้อไดงาย

ทั่วถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมท่ัวถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

1. สินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
ทําใหสามารถหาซื้อไดงาย

ทั่วถึง

2.การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู

นาสนใจ

3.การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง

มี

4.ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา 

จําเปน

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน

สะอาด

6. สามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก

ไมแออดั

7.  บรรยากาศของความเปนไทย

 มีความเปนไทย

ไมท่ัวถึง

ไมนาสนใจ

ไมมี

ไมจําเปน

สกปรก

แออดั

ไมมีความเปนไทย

12345

20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

 
จากแผนภาพ 15 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน

คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จําแนกตามอายุ พบวา 
 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน

คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้
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1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.64 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.88 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.64 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 2.03 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.18 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจาํหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.28 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.86 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.66 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.79 
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6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 2.11 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.22 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 21 – 30 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.33 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.95 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.76 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.80 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.85 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.64 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.56 

 สรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 31 – 40 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.48 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.82 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.53 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.94 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.00 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.88 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.53 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.24 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 41 – 50 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.42 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.38 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.62 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.92 
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5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.69 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.23 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 51 – 60 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.27 
 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place)  ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย 
และท่ัวถึง ทําใหสามารถหาซ้ือของไดงาย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู นาสนใจ 
และงายตอการเลือกซ้ือ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.67 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.25 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาการบริการขนสงสินคาไมคอยจําเปน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.42 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความสะอาด และนาเดิน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.00 

6. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีความแออัด ทําใหเลือกซ้ือของได
ไมคอยสะดวก  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.67 

7. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาถนนคนเดินมีบรรยากาศของความเปนไทย โดย
มีคาเฉล่ียเทากบั 3.08 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามมีอายุมากกวา 60 ป มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานชองทางการจดัจําหนาย (Place) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.26 
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แผนภาพ 16 แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ 
ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชยีงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนก
ตามอาย ุ

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของท่ีระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเก่ียวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวธิีการอืน่ๆ เพือ่ส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพดูคยุหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345
20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

1. การโฆษณาประชาสัมพนัธ ในส่ือตางๆ

ดี

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา,
แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง

ดี 

3. ผูขายสินคาของท่ีระลึกมีความรู และสามารถให

ขอมูลเก่ียวกับสินคาของท่ีระลึกได

ดี

4. ผูขายสินคาของที่ระลึกสามารถสื่อสาร

ภาษาตางประเทศ หรือใชวธิีการอืน่ๆ เพือ่ส่ือสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได
ดี

5. ผูขายสินคาของท่ีระลึกพดูคยุหรือส่ือสารดวย
ความสุภาพ อธัยาศัยดี และเปนกันเอง

ดี

แย

แย

แย

แย

แย

12345
20 ป หรือตํ่ากวา
21 – 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 – 60 ป
มากกวา 60 ป

 
จากแผนภาพ 16  แสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บน

ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จําแนกตาม
อายุ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.73 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.85 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 
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4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.30 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดีโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ี
ระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จังหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.21 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป   มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.77 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.32 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป  มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.34 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป   มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.75 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.95 
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3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.25 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป  มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.35 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป   มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.06 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถมสินคา, 
แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.29 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.35 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป  มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.46 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป   มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.15 
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2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถม
สินคา, แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.85 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.38 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กันเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป  มีความคิดเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จงัหวดัเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมีคาเฉล่ีย
เทากบั 3.46 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา  60 ป   มีความคดิเห็นตอสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดังนี ้

1. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาไมคอยมีการโฆษณาประชาสัมพันธในส่ือตางๆ 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.83 

2. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวามีการสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถมสินคา, 
แจกสินคาตัวอยาง โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.17 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความรู และสามารถใหขอมูล
เกี่ยวกับสินคาไดดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 

4. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคาสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ 
หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจไดดี 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.42 

5. ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาผูขายสินคามีความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปน
กนัเองตอนกัทองเท่ียวชาวตางประเทศดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.42 

 สรุปไดวา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป  มีความคิดเหน็ตอสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนนิ จังหวัดเชียงใหม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.45 
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ตาราง 42 แสดงจํานวนและรอยละ รายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุ 

 

สินคาของท่ีระลกึ 
20 ป หรือ

ต่ํากวา 
21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 

มากกวา 

60 ป 
รวม 

1. ไมแกะสลัก 7 39 19 11 5 2 83 

 (21.2) (22.9) (34.5) (64.7) (38.5) (16.7) (27.7) 

2. เฟอรนิเจอร 1 5 1 - - - 7 

 (3.0) (2.9) (1.8) - - - (2.3) 

3. โบราณวัตถุ/ของเกา 6 9 3 2 - 2 22 

 (18.2) (5.3) (5.5) (11.8) - (16.7) (7.3) 

4. กรอบรูป - 16 6 1 - 1 24 

 - (9.4) (10.9) (5.9) - (8.3) (8.0) 

5. เคร่ืองใชบนโตะอาหาร - 12 6 1 1 - 20 

 - (7.1) (10.9) (5.9) (7.7) - (6.7) 

6. ผาปูโตะ 2 8 3 - - - 13 

 (6.1) (4.7) (5.5) - - - (4.3) 

7. โคมไฟ/โมบายโคมไฟ 6 31 11 1 1 1 51 

 (18.2) (18.2) (20.0) (5.9) (7.7) (8.3) (17.0) 

8. ปลอกหมอนอิง 3 10 1 2 1 - 17 

 (9.1) (5.9) (1.8) (11.8) (7.7) - (5.7) 

9. เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา 2 5 2 3 - 1 13 

 (6.1) (2.9) (3.6) (17.6) - (8.3) (4.3) 

10. ภาพวาดอะครีลิค 2 5 4 1 - - 12 

 (6.1) (2.9) (7.3) (5.9) - - (4.0) 

11. เสื้อผาสําเร็จรูป 21 100 30 10 5 4 170 

 (63.6) (58.8) (54.5) (58.8) (38.5) (33.3) (56.7) 

12. เสื้อยืดคอกลม 8 68 22 6 2 4 110 

 (24.2) (40.0) (40.0) (35.3) (15.4) (33.3) (36.7) 

13. ผาพันคอ/ผาคลุมไหล 8 57 15 9 2 1 92 

 (24.2) (33.5) (27.3) (52.9) (15.4) (8.3) (30.7) 

14. ผาไหม(ผาผืน) 3 22 10 7 2 2 46 

 (9.1) (12.9) (18.2) (41.2) (15.4) (16.7) (15.3) 

15. กระเปาถือ/สะพาย/เป 11 62 14 4 3 2 96 

 (33.3) (36.5) (25.5) (23.5) (23.1) (16.7) (32.0) 

16. กระเปาใสเงิน 6 26 5 3 1 1 42 

 (18.2) (15.3) (9.1) (17.6) (7.7) (8.3) (14.0) 
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 ตาราง 43 (ตอ) 

สินคาของท่ีระลกึ 
20 ป หรือ

ต่ํากวา 
21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 

มากกวา 

60 ป 
รวม 

17. เน็คไท 2 12 4 - 3 1 22 

 (6.1) (7.1) (7.3) - (23.1) (8.3) (7.3) 

18. นาฬิกา 2 7 3 1 - - 13 

 (6.1) (4.1) (5.5) (5.9) - - (4.3) 

18. รองเทา 12 35 10 3 1 2 63 

 (36.4) (20.6) (18.2) (17.6) (7.7) (16.7) (21.0) 

20. รมถือ 1 1 - - 1 - 3 

 (3.0) (0.6) - - (7.7) - (1.0) 

21. อัญมณี/เคร่ืองประดับ 10 56 15 5 2 4 92 

 (30.3) (32.9) (27.3) (29.4) (15.4) (33.3) (30.7) 

22. เคร่ืองเงิน 1 15 5 3 2 2 28 

 (3.0) (8.8) (9.1) (17.6) (15.4) (16.7) (9.3) 

23. รูปภาพ/โปสการด 8 34 9 3 1 1 56 

 (24.2) (20.0) (16.4) (17.6) (7.7) (8.3) (18.7) 

24. อัลบั้มรูป 2 12 - - - 1 15 

 (6.1) (7.1) - - - (8.3) (5.0) 

25. เทียนหอม 6 22 10 3 - - 41 

 (18.2) (12.9) (18.2) (17.6) - - (13.7) 

26. เคร่ืองหอม/ดอกไมแหง 1 4 - 2 - 1 8 

 (3.0) (2.4) - (11.8) - (8.3) (2.7) 

27. เคร่ืองดนตรี - 2 2 3 1 1 9 

 - (1.2) (3.6) (17.6) (7.7) (8.3) (3.0) 

28. ผลิตภัณฑจากสมุนไพร 2 13 10 3 - 1 29 

 (6.1) (7.6) (18.2) (17.6) - (8.3) (9.7) 

29. สมุดโนต 7 34 4 2 - 2 49 

 (21.2) (20.0) (7.3) (11.8) - (16.7) (16.3) 

30. กระดาษสา - 11 4 5 - 1 21 

 - (6.5) (7.3) (29.4) - (8.3) (7.0) 

31. อื่นๆ 5 22 5 1 1 - 34 

 (15.2) (12.9) (9.1) (5.9) (7.7) - (11.3) 

หมายเหตุ:  อื่นๆ ไดแก ของเลน ตุกตา งานศิลปะพื้นบาน ชุดรองจานอาหาร ไฟฉาย อุปกรณตกแตงผม  ภาพวาด ปากกา พวงกุญแจ  
เปลญวน รองเทาแตะใสภายในบาน ปนปกผมทําจากตะเกียบ และหัวน้ําหอม/น้ํามันจากธรรมชาติ 
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 จากตาราง 43 แสดงทัศนคติในองคประกอบสวนพฤติกรรม ของผูตอบแบบสอบถาม ใน
หัวขอรายการสินคาของท่ีระลึก ท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมซ้ือ บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ 
จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามอาย ุพบวา 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา นยิมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มาก
ท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 63.6 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ รองเทา โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 36.4 
สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 33.3 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 4 คือ  อัญมณี/เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 30.3 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ  
เส้ือยืดคอกลม ผาพันคอ/ผาคลุมไหล และรูปภาพ/โปสการดโดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 24.2 เทากัน 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 58.8 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 40.0 
สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 36.5 สินคาท่ีซ้ือเปน
อันดับท่ี 4 คือ ผาพันคอ/ผาคลุมไหล โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 33.5 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ  
อัญมณี/เคร่ืองประดับ โดยมีคาเฉล่ีย เทากบั 32.9 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป มากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 54.5 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ เส้ือยืดคอกลม โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 40.0 
สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ  ไมแกะสลัก โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 34.5 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 4 คือ 
ผาพันคอ/ผาคลุมไหล และอัญมณี/เคร่ืองประดับโดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 27.3 เทากัน และสินคาท่ีซ้ือ
เปนอันดบัท่ี 5 คือ  กระเปาถือ/สะพาย/เป โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 25.5 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป นิยมซ้ือสินคาประเภทไมแกะสลัก มากท่ีสุด โดยมี
คาเฉล่ีย เทากบั 64.7 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดบัท่ี 2 คือ เส้ือผาสําเร็จรูป โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 58.8 สินคา
ท่ีซ้ือเปนอันดบัท่ี 3 คือ ผาพันคอ/ผาคลุมไหล โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 52.9 สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 4 
คือ ผาไหมผืน โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 41.2 และสินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 5 คือ  เส้ือยืดคอกลม โดยมี
คาเฉล่ีย เทากบั 35.3 
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป นยิมซ้ือสินคาประเภทไมแกะสลัก และเส้ือผาสําเร็จรูป 
มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 38.5 เทากัน สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 2 คือ กระเปาถือ/สะพาย/เป 
และเน็คไทโดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 23.1 เทากัน สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ เส้ือยืดคอกลม ผาพันคอ/
ผาคลุมไหล ผาไหมผืน  อัญมณี/เคร่ืองประดับ และเคร่ืองเงินโดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 15.4 เทากัน 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป นิยมซ้ือสินคาประเภทเส้ือผาสําเร็จรูป เส้ือยืดคอ
กลม และอัญมณี/เคร่ืองประดับ มากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 33.3 เทากัน สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 
2 คือ ไมแกะสลัก โบราณวัตถุ/ของเกา ผาไหมผืน  กระเปาถือ/สะพาย/เป รองเทา เคร่ืองเงิน และ
สมุดโนต โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 16.7 เทากนั สินคาท่ีซ้ือเปนอันดับท่ี 3 คือ กรอบรูป โคมไฟ/โมบาย
โคมไฟ เซรามิก/เคร่ืองปนดินเผา รูปภาพ/โปสการด อัลบ้ัมรูป เคร่ืองหอม/ดอกไมแหง เคร่ืองดนตรี 
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร และกระดาษสา โดยมีคาเฉล่ีย เทากับ 8.3 เทากัน 

 
ตาราง 43  แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน

เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอาย ุ
 
จํานวนเงินท่ีใชจายในการ
ซื้อสินคาของที่ระลึก  
บนถนนคนเดิน  
ถนนราชดําเนิน 

20 ป หรือ
ต่ํากวา 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 
มากกวา 

60 ป 
รวม 

Min. 50 80 80 100 100 50 50 

Max. 6,000 50,000 90,000 66,000 3,000 10,000 90,000 

Median 750.00 850.00 1,000.00 1,500.00 600.00 750.00 900.00 

X  1,124.85 1,513.65 2,906.55 6,117.65 900.00 1,694.17 1,967.77 

S.D. 1,313.55 3,986.04 12,014.27 15,740.13 821.58 2,746.06 7,084.16 

 

 จากตาราง 44 แสดงจํานวนเงินท่ีผูตอบแบบสอบถามใชจายในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก 
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามอายุ พบวา 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,124.85 บาท  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,513.65 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 2,906.55 บาท 
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 6,117.65 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคน
เดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 900.00 บาท  
 

 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ใชจายเงินในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนน
คนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม โดยเฉล่ียคนละ 1,694.17 บาท 
 

ตาราง 44  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการกลับมาซ้ือ
สินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามอาย ุ

 
พฤติกรรมการกลบัมา 
ซื้อสินคาของที่ระลึก 

20 ป หรือ
ต่ํากวา 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 
มากกวา  

60 ป 
รวม 

มาแนนอน 27 124 44 11 9 9 224 
 (81.8) (72.9) (80.0) (64.7) (69.2) (75.0) (74.7) 

ไมแนใจ 4 41 10 6 3 2 66 
 (12.1) (24.1) (18.2) (35.3) (23.1) (16.7) (22.0) 

ไมมาแนนอน 2 5 1 - 1 1 10 
 (6.1) (2.9) (1.8) - (7.7) (8.3) (3.3) 

รวม 33 170 55 17 13 12 300 
 (11.0) (56.7) (18.3) (5.7) (4.3) (4.0) (100.0) 

 

 จากตาราง 45 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอพฤติกรรมการ
กลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดินถนนราชดาํเนิน จังหวดัเชียงใหม หากในอนาคตได
เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหมอีก จําแนกตามอายุ พบวา  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดินทางมาเยือน
จังหวดัเชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 12.1 และไมมา
แนนอน คิดเปนรอยละ 6.1 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนน
คนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดั
เชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 72.9 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 24.1 และไมมาแนนอน 
คิดเปนรอยละ 2.9 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนน
คนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดั
เชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 18.2 และไมมาแนนอน 
คิดเปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนน
คนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดั
เชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 64.7 รองลงมา คือ ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 35.3  
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบนถนน
คนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดนิทางมาเยือนจังหวดั
เชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 69.2 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 23.1 และไมมาแนนอน 
คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป สวนใหญ จะกลับมาซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิถนนราชดําเนนิ จังหวัดเชียงใหม อยางแนนอน หากในอนาคตไดเดินทางมาเยือน
จังหวดัเชียงใหมอีก คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 16.7 และไมมา
แนนอน คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 
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ตาราง 45  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในหัวขอการแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามอาย ุ

 
พฤติกรรมการแนะนํา
ผูอ่ืนใหซื้อสินคา 
ของที่ระลึก 

20 ป หรือ
ต่ํากวา 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 
มากกวา  

60 ป 
รวม 

แนะนาํ 32 164 54 17 12 11 290 
 (97.0) (96.5) (98.2) (100.0) (92.3) (91.7) (96.7) 

ไมแนะนํา 1 6 1 - 1 1 10 
 (3.0) (3.5) (1.8) - (7.7) (8.3) (3.3) 

รวม 33 170 55 17 13 12 300 
 (11.0) (56.7) (18.3) (5.7) (4.3) (4.0) (100.0) 

 
 จากตาราง 46 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีจะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือ
สินคาของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม จําแนกตามอายุ พบวา  
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 97.0 รองลงมา คือไมแนะนาํ 
คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 96.5 รองลงมา คือไมแนะนํา คิด
เปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 98.2 รองลงมา คือไมแนะนํา คิด
เปนรอยละ 1.8 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50 ป สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 100.0  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60 ป สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 92.3 รองลงมา คือไมแนะนํา คิด
เปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ 
 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60 ป สวนใหญ จะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ี
ระลึกบนถนนคนเดินถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 91.7 รองลงมา คือไมแนะนาํ 
คิดเปนรอยละ 8.3 ตามลําดับ 
 

ตาราง 46  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามอายุ 

 
พฤติกรรม 

การซ้ือสินคาของที่ระลึก 
20 ป หรือ
ต่ํากวา 

21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป 51 – 60 ป 
มากกวา  

60 ป 
รวม 

ซ้ืออยางแนนอน 11 43 15 6 1 4 80 
 (33.3) (25.3) (27.3) (35.3) (7.7) (33.3) 26.7 

ไมแนใจ 8 62 22 8 7 3 110 
 (24.2) (36.5) (40.0) (47.1) (53.8) (25.0) 36.7 

ไมซ้ืออยางแนนอน 14 65 18 3 5 5 110 
 (42.4) (38.2) (32.7) (17.6) (38.5) (41.7) 36.7 

รวม 33 170 55 17 13 12 300 
 (11.0) (56.7) (18.3) (5.7) (4.3) (4.0) (100.0) 

 
 จากตาราง 47 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ในการตัดสินใจซ้ือสินคา
ของท่ีระลึกบนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน จังหวดัเชียงใหม หากมีการจาํหนายบนเว็บไซต 
จําแนกตามอาย ุพบวา  
 

 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา ในการซื้อสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนัน้ สวนใหญจะ
ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 42.4 รองลงมา ไดแก ซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 33.33 และ
ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 24.2 ตามลําดับ 



 

 

 
113 

 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเวบ็ไซตนั้น สวนใหญจะไมซ้ือ
อยางแนนอน คิดเปนรอยละ 38.2 รองลงมา ไดแก ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 36.5 และ ซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 25.3 ตามลําดับ 
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนั้น สวนใหญจะไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา ไดแก ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 32.7 และ ซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 27.3 ตามลําดับ 
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 41 – 50  ป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนั้น สวนใหญจะไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมา ไดแก ซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 35.3 และไมซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ 
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 51 – 60  ป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึกบน
ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ จังหวดัเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนั้น สวนใหญจะไม
แนใจ คิดเปนรอยละ 53.8 รองลงมา ไดแก ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 38.5 และซ้ืออยาง
แนนอน คิดเปนรอยละ 7.7 ตามลําดับ 
 
 การตัดสินใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกวา 60  ป ในการซ้ือสินคาของท่ีระลึก
บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม หากมีการจําหนายบนเว็บไซตนั้น สวนใหญ จะ
ไมซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมา ไดแก ซ้ืออยางแนนอน คิดเปนรอยละ 33.3 และ
ไมแนใจ คิดเปนรอยละ 25.0 ตามลําดับ 
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4.4 ผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคตขิองนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ระหวางเพศชาย
และเพศหญิง ท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

 
สมมติฐาน  นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก

แตกตางกัน 
H0 :  นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ี

ระลึกไมแตกตางกัน 
H1 : นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศแตกตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ี

ระลึกแตกตางกัน 
 

ตาราง 47  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี
ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน ในองคประกอบสวนของ
ความรูสึก โดยพิจารณาตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม 

 
ทัศนคติท่ีมีตอสินคาของท่ีระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ชาย 125 96.60 11.84 -0.524 0.601 
 หญิง 175 97.35 12.46   

  
 จากตาราง 48 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา
ทัศนคติโดยรวมในองคประกอบสวนของความรูสึก มีคา prob. เทากับ 0.601 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.601 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ในองคประกอบสวนของความรูสึก โดยพิจารณาตามปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 48  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี
ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน ในองคประกอบดานความรูสึก 

 

ทัศนคติที่มีตอสินคาของที่ระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 
ดานผลิตภัณฑ (Product) ชาย 125 39.96 5.903 -0.479 0.633 
 หญิง 175 40.30 6.0943   
ดานราคา (Price) ชาย 125 16.75 2.88 0.329 0.742 
 หญิง 175 16.64 2.93   
ดานชองทางการจัดจําหนาย ชาย 125 23.24 3.74 -0.906 0.365 
(Place) หญิง 175 23.63 3.70   
ดานการสงเสรมิการตลาด ชาย 125 16.65 2.83 -0.342 0.733 
(Promotion) หญิง 175 16.78 3.48   

  

 จากตาราง 49 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา 
 ดานผลิตภัณฑ มีคา prob. เทากับ 0.633 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.633 > 0.05) นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคา
ของท่ีระลึก ดานผลิตภัณฑไมแตกตางกัน 
 ดานราคา มีคา prob. เทากับ 0.742 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.742 > 0.05) นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคา
ของท่ีระลึก ดานราคาไมแตกตางกัน 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา prob. เทากับ 0.365 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.365 > 0.05) 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมี
ทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานชองทางการจัดจําหนาย ไมแตกตางกัน 
 ดานการสงเสริมการตลาด มีคา prob. เทากับ 0.773 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.773 > 0.05) นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติ
ตอสินคาของท่ีระลึก ดานการสงเสริมการตลาด ไมแตกตางกัน 
 สรุป ทัศนคตขิองนักทองเท่ียวชาวตางประเทศตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนน
ราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวม มีคา prob. เทากับ 0.618 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.618 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกัน มีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 49  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี
ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน แบบแยกหัวขอในดาน
ผลิตภณัฑ 

 
ทัศนคติที่มีตอสินคาของท่ีระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 

1. คุณภาพ ชาย 125 3.79 0.61 -1.004 0.316 

   (ประณีต → หยาบ) หญิง 175 3.87 0.76   

2. ความหลากหลายของประเภทสินคา ชาย 125 4.04 0.91 -0.958 0.339 

    (หลากหลาย → ไมหลากหลาย) หญิง 175 4.14 0.92   

3. ความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท ชาย 125 3.73 0.97 0.405 0.686 

    (หลากหลาย → ไมหลากหลาย) หญิง 175 3.68 1.04   

4. การออกแบบโดดเดนและทันสมัย ชาย 125 3.67 0.90 0.469 0.639 

    (ทันสมัย → ลาสมัย) หญิง 175 3.62 0.89   

5. การออกแบบแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย ชาย 125 3.67 0.84 0.142 0.887 

    (ชัดเจน → ไมชัดเจน) หญิง 175 3.66 0.93   

6. ความสวยงามของสีสันและลวดลาย ชาย 125 4.15 0.79 -1.155 0.249 

    (สวยงาม → ไมสวยงาม) หญิง 175 4.26 0.84   

7. ประเภทสินคา ชาย 125 3.71 0.91 0.669 0.504 

    (หัตถกรรม → อุตสาหกรรม) หญิง 175 3.64 0.92   

8. วัสดุที่ใชผลติสินคา ชาย 125 3.68 0.86 0.779 0.437 

    (ธรรมชาติ → สังเคราะห) หญิง 175 3.60 0.89   

9. ประโยชนใชสอย ชาย 125 3.19 0.91 -0.287 0.775 

    (มีประโยชน → ไมมีประโยชน) หญิง 175 3.22 0.92   

10. การพกพาของบรรจุภัณฑ ชาย 125 3.34 0.92 -1.169 0.243 

     (สะดวก → ไมสะดวก) หญิง 175 3.47 1.00   

11. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ ชาย 125 2.98 1.02 -1.138 0.256 

     (สวยงาม → ไมสวยงาม) หญิง 175 3.13 1.10   

 
 จากตาราง 50 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา 
 หัวขอคุณภาพ มีคา prob. เทากับ 0.316 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.316 > 0.05) นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคา
ของท่ีระลึก ดานคุณภาพไมแตกตางกัน 
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 หัวขอความหลากหลายของประเภทสินคา มีคา prob. เทากับ 0.339 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.339 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความหลากหลายของประเภทสินคา ไมแตกตางกัน 
 หัวขอความหลากหลายของรูปแบบสินคาแตละประเภท มีคา prob. เทากับ 0.686 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.05 (0.686 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความหลากหลายของรูปแบบสินคา
แตละประเภท ไมแตกตางกนั 
 หัวขอการออกแบบโดดเดนและทันสมัย มีคา prob. เทากับ 0.639 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.639 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการออกแบบโดดเดนและทันสมัย ไมแตกตางกัน 
 หัวขอการออกแบบแสดงถึงความเปนเอกลักษณไทย มีคา prob. เทากับ 0.887 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.05 (0.887 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการออกแบบแสดงถึงความเปน
เอกลักษณไทย ไมแตกตางกัน 
 หัวขอความสวยงามของสีสันและลวดลาย มีคา prob. เทากับ 0.249 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.249 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความสวยงามของสีสันและลวดลาย ไมแตกตางกัน 
 หัวขอประเภทสินคามีคา prob. เทากับ 0.504 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.504 > 0.05) นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกนัมีทัศนคติตอ
สินคาของท่ีระลึก ดานประเภทสินคาไมแตกตางกัน 
 หัวขอวัสดุท่ีใชผลิตสินคามีคา prob. เทากบั 0.437 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.437 > 0.05) นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติ
ตอสินคาของท่ีระลึก ดานวสัดุท่ีใชผลิตสินคาไมแตกตางกัน 
 หัวขอประโยชนใชสอยมีคา prob. เทากับ 0.775 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.775 > 0.05) นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติ
ตอสินคาของท่ีระลึก ดานประโยชนใชสอยไมแตกตางกนั 
 ดานการพกพาของบรรจุภัณฑ มีคา prob. เทากับ 0.243 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.243 > 0.05) 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมี
ทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการพกพาของบรรจุภัณฑ ไมแตกตางกัน 
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 หัวขอความสวยงามของบรรจุภัณฑ  มีคา prob. เทากับ 0.256 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.256 
> 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกัน
มีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความสวยงามของบรรจุภัณฑ  ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 50  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี

ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดาํเนิน แบบแยกหัวขอในดานราคา 
 

ทัศนคติที่มีตอสินคาของท่ีระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 

1. ราคาสินคาเม่ือเทียบกับในแหลงอื่น ชาย 125 3.41 0.79 -3.008 0.003* 

    (ถูกกวา → แพงกวา) หญิง 175 3.70 0.87   

2. การตอรองราคา ชาย 125 3.44 0.92 1.587 0.114 

    (ตอรองได → ตอรองไมได) หญิง 175 3.26 0.98   

3. ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ชาย 125 3.77 0.90 0.075 0.941 

    (เหมาะสม → ไมเหมาะสม) หญิง 175 3.76 0.93   

4. การแสดงปายบอกราคา ชาย 125 2.87 0.99 0.985 0.325 

    (ชัดเจน → ไมชัดเจน) หญิง 175 2.75 1.04   

5. ความแตกตางกนัของราคาของสินคาที่เหมือนกัน ชาย 125 3.26 0.94 0.92 0.358 
    ของผูขายแตละราย 

    (แตกตาง → ไมแตกตาง) 

หญิง 175 3.16 0.98   

 
 จากตาราง 51 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา 
 หัวขอราคาสินคาเม่ือเทียบกบัในแหลงอ่ืน  มีคา prob. เทากับ 0.003 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 
(0.003 < 0.05) นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานราคาสินคาเม่ือเทียบกบัในแหลงอ่ืน แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 หัวขอการตอรองราคา มีคา prob. เทากับ 0.114 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.114 > 0.05) นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกนัมีทัศนคติตอ
สินคาของท่ีระลึก ดานการตอรองราคา ไมแตกตางกัน 
 หัวขอความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ มีคา prob. เทากับ 0.941 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.941 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ไมแตกตางกัน 
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 หัวขอการแสดงปายบอกราคา มีคา prob. เทากับ 0.325 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.325 > 0.05) 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมี
ทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการแสดงปายบอกราคา ไมแตกตางกนั 
 หัวขอความแตกตางกนัของราคาของสินคาท่ีเหมือนกนัของผูขายแตละราย มีคา prob. 
เทากับ 0.358 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.358 > 0.05) นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความแตกตางกัน
ของราคาของสินคาท่ีเหมือนกันของผูขายแตละราย ไมแตกตางกัน 
 
ตาราง 51  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี

ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน แบบแยกหัวขอในดานชองทาง
การจัดจําหนาย 

 
ทัศนคติที่มีตอสินคาของท่ีระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 

1. สินคาของที่ระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายราย ชาย 125 3.85 0.82 0.398 0.691 
    ทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย 

    (ทั่วถึง → ไมทั่วถึง) 

หญิง 175 3.81 0.96   

2. การจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู งายตอการเลอืกซ้ือ ชาย 125 3.66 0.87 -2.861 0.005* 

    (นาสนใจ → ไมนาสนใจ) หญิง 175 3.97 0.92   

3. การวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง ชาย 125 3.62 1.01 -1.742 0.083 

     (มี → ไมมี) หญิง 175 3.82 0.97   

4. ความจําเปนของการบริการขนสงสินคา ชาย 125 2.87 1.16 1.717 0.087 

     (จําเปน → ไมจําเปน) หญิง 175 2.63 1.20   

5. ความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน ชาย 125 3.70 1.00 -1.498 0.135 

     (สะอาด → สกปรก) หญิง 175 3.87 0.97   

6. สามารถเดินเลอืกซ้ือของไดสะดวก ชาย 125 2.30 1.25 0.436 0.663 

     (ไมแออัด → แออัด) หญิง 175 2.24 1.25   

7.  บรรยากาศของความเปนไทย ชาย 125 3.24 1.17 -0.493 0.623 

    (มีความเปนไทย → ไมมีความเปนไทย) หญิง 175 3.30 1.03   
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 จากตาราง 52 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา 
 หัวขอสินคาของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายรายทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย มีคา 
prob. เทากับ 0.691 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.691 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 
หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานสินคา
ของท่ีระลึกแตละประเภทมีผูขายหลายรายทําใหสามารถหาซ้ือไดงาย ไมแตกตางกัน  
 หัวขอการจดัเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู งายตอการเลือกซ้ือ มีคา prob. เทากับ 0.005 ซ่ึง
มีคานอยกวา 0.05 (0.005 < 0.05) นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการจัดเรียงสินคาสวยงามเปนหมวดหมู 
งายตอการเลือกซ้ือ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 หัวขอการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง มีคา prob. เทากับ 0.083 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.083 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการวางสินคาตัวอยางใหผูซ้ือไดทดลอง ไมแตกตางกัน 
 หัวขอความจําเปนของการบริการขนสงสินคามีคา prob. เทากับ 0.087 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.087 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความจําเปนของการบริการขนสงสินคาไมแตกตางกัน 
 หัวขอความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน มีคา prob. เทากับ 0.135 ซ่ึงมีคามากกวา 
0.05 (0.135 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่
มีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานความสะอาดและนาเดินของถนนคนเดิน  
ไมแตกตางกัน 
 หัวขอการสามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก มีคา prob. เทากับ 0.663 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.663 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการสามารถเดินเลือกซ้ือของไดสะดวก ไมแตกตางกัน 
 หัวขอบรรยากาศของความเปนไทย มีคา prob. เทากับ 0.623 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.623 > 
0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นกัทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมี
ทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการบรรยากาศของความเปนไทยไมแตกตางกัน 
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ตาราง 52  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของทัศนคติของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมี
ตอสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราชดาํเนิน แบบแยกหัวขอในดานการ
สงเสริมการตลาด 

 
ทัศนคติที่มีตอสินคาของท่ีระลึก เพศ N Mean S.D. t prob. 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ ชาย 125 2.84 1.02 0.134 0.893 

    (ดี → แย) หญิง 175 2.82 1.14   

2. การสงเสริมการขาย เชน  ลดราคา, แถมสินคา, ชาย 125 2.82 0.98 -0.512 0.609 
    แจกสินคาตัวอยาง  

    (ดี → แย) 

หญิง 175 2.89 1.07   

3. ผูขายสินคาที่ของระลึกมีความรู และสามารถใหขอมูล ชาย 125 3.55 0.81 0.202 0.840 
    เกี่ยวกับสินคาของที่ระลกึได 

    (ดี → แย) 

หญิง 175 3.53 0.91   

4. ผูขายสินคาที่ของระลึกสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ ชาย 125 3.26 0.95 -0.919 0.359 
 หรือใชวิธีการอื่นๆ เพื่อส่ือสารกบันักทองเที่ยวชาว  
 ตางประเทศใหสามารถเขาใจได 

 (ดี → แย) 

หญิง 175 3.36 0.98   

5. ผูขายสินคาที่ของระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวยความสุภาพ ชาย 125 4.18 0.91 -0.01 0.992 
    อัธยาศัยดี และเปนกันเอง 

    (ดี → แย) 

หญิง 175 4.18 0.95   

 
 จากตาราง 53 ผลการทดสอบ โดยใชสถิติทดสอบ t-test Independent แสดงใหเห็นวา 
 หัวขอการโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ มีคา prob. เทากับ 0.893 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 
(0.893 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศ
ตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการโฆษณาประชาสัมพันธ ในส่ือตางๆ ไมแตกตางกนั  
 หัวขอการสงเสริมการขาย (เชน  ลดราคา, แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง) มีคา prob. 
เทากับ 0.609 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.609 > 0.05) นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศที่มีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานการสงเสริมการขาย 
(เชน  ลดราคา, แถมสินคา, แจกสินคาตัวอยาง) ไมแตกตางกัน 
 หัวขอผูขายสินคาท่ีของระลึกมีความรูและสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได  
มีคา prob. เทากับ 0.840 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.840 > 0.05) นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 
หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกนัมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานผูขาย
สินคาท่ีของระลึกมีความรูและสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาของท่ีระลึกได ไมแตกตางกัน 
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 หัวขอผูขายสินคาท่ีของระลึกสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศ หรือใชวิธีการอ่ืนๆ เพื่อ
ส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศใหสามารถเขาใจได  มีคา prob. เทากับ 0.359 ซ่ึงมีคา
มากกวา 0.05 (0.359 > 0.05) นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 หมายความวา นักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีมีเพศตางกันมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานผูขายสินคาท่ีของระลึกสามารถ
ส่ือสารภาษาตางประเทศ หรือใชวธีิการอ่ืนๆ เพื่อส่ือสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศให
สามารถเขาใจได  ไมแตกตางกัน 
 หัวขอผูขายสินคาท่ีของระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปนกันเอง 
มีคา prob. เทากับ 0.992 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 (0.992 > 0.05) นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 
หมายความวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมีเพศตางกนัมีทัศนคติตอสินคาของท่ีระลึก ดานผูขาย
สินคาท่ีของระลึกพูดคุยหรือส่ือสารดวยความสุภาพ อัธยาศัยดี และเปนกันเอง ไมแตกตางกัน 
 

4.5 ขอคิดเห็น/เสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอคิดเห็น/เสนอแนะดานผลิตภัณฑ 
1. สินคาท่ีเปนของทองถ่ินคอนขางมีนอย ควรมีสินคาท่ีแสดงถึงความเปนเมืองเชียงใหมแทๆ 

มากกวานี้ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.85 
2. ควรมีการจําหนายสินคาใหหลากหลายมากข้ึน เนื่องจากมีรานท่ีขายสินคาเหมือนกนัหลาย

รายเกินไป มีจาํนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 
3. สินคาประเภทเส้ือผาผูชายมีนอย มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 
4. ไมทราบขอมูลวาสินคาข้ึนช่ือของจังหวดัเชียงใหม มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
5. สินคาทองถ่ินของเชียงใหม ไมเหมือนกับสินคาท่ีขายในกรุงเทพฯ มีจํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 0.77 
6. รูปแบบสินคามีการออกแบบท่ีแสดงถึงเอกลักษณของไทย มากกวาสินคาท่ีจําหนายใน

กรุงเทพฯ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
7. สนใจสินคาประเภทกระเปา/กระเปาเดินทาง มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
8. สินคาบางประเภทมีคุณภาพไมดีพอ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
9. ควรระบุความแตกตางระหวางสินคาหัตถกรรม และสินคาอุตสาหกรรม มีจํานวนอยางละ 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
10. ควรมีการอธิบาย หรือบงบอกใหชัดเจน วาสินคาใดเปนสินคาท่ีผลิตจากธรรมชาติบาง มี

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
11. ควรมีการบริการหอของขวญั มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
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ขอคิดเห็น/เสนอแนะดานราคา 
1. ควรมีปายบอกราคาสินคาดวย ท้ังนี้เนื่องจากไมตองการตอรองราคามากเกินไป โดยมี

ความรูสึกวาผูขายสินคาแจงราคาท่ีเปนราคาขายสําหรับนักทองเท่ียว ซ่ึงแตกตางจากราคา
สําหรับคนไทย ถึงแมวาโดยท่ัวไปแลวราคาสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดนิ ถนนราช
ดําเนิน จะสมเหตุสมผลกวาในแหลงอ่ืนกต็าม มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.38 

2. สินคาราคาถูกดี มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
3. สินคาเหมือนกันแตราคาแตกตางกัน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 

 
ขอคิดเห็น/เสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย 

1. ควรมีถังขยะวางไวในท่ีท่ีสังเกตไดงาย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.38 
2. มีผูมาเดินถนนคนเดินจํานวนมาก ทําใหแออัด และไมสามารถเลือกซ้ือสินคาไดสะดวก

เทาท่ีควร ทําใหตองพลาดสินคาท่ีนาสนใจไป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.23 โดยมี
ขอเสนอเพื่อแกไข ดังนี ้

• ควรจัดทําปายบอกทิศทาง/เสนทางเดิน เพือ่ใหนกัทองเท่ียวเดินตามเสนทาง 

• กําหนดเวลาจดักิจกรรมถนนคนเดนิใหเร็วข้ึนกวานี ้ เพื่อเปนทางเลือกแก
นักทองเท่ียว และคาดวาจําเปนการกระจายจํานวนผูมาเดินถนนคนเดินในแตละ
ชวงเวลาไดมากข้ึน 

• จัดกิจกรรมถนนคนเดินใหบอยข้ึน โดยอาจจะจัดชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซ่ึงรวม
วันเสารดวย 

• ควรขยายพ้ืนท่ีในการจดักิจกรรมถนนคนเดิน 
3. ควรมีหองน้ําสาธารณะเพื่อใหบริการมากข้ึน และไมควรเกบ็คาบริการ มีจํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 5.38 
4. ควรมีการจัดกลุมสินคาท่ีเหมือนกันไวในบริเวณใกลเคียงกัน เพื่อสามารถเดินเลือกซ้ือสินคา

ไดสะดวกมากข้ึน สามารถเปรียบเทียบ และตอรองได มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.66 
5. ควรจัดทําปายบอกแผนท่ี ท่ีเปนภาษาอังกฤษ และแสดงการแบงพื้นท่ี/บริเวณของสินคาท่ี

เหมือนกนั มีจาํนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.08 
6. ควรดูแลเร่ืองความสะอาดของถนนคนเดิน  ถนนราชดําเนิน ใหมากกวานี ้ เนื่องจากมี

ถุงพลาสติกจํานวนมาก และถนนคนเดินควรมีภาพลักษณท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
มากกวานี้ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.31 

7. ควรมีพื้นท่ี/สถานท่ีสําหรับนั่งพัก มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.31 



 

 

 
124 

8. ไมจําเปนตองมีการบริการขนสงสินคา มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
9. ควรลดเสียงดงับริเวณท่ีจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
10. ไมทราบรูปแบบ/ลักษณะของความเปนลานนาวาเปนแบบใด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอย

ละ 0.77 
11. ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนินมีบรรยากาศความเปนไทยท่ีดี แตเปนในลักษณะท่ีทันสมัย

มากข้ึน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
 
ขอคิดเห็น/เสนอแนะดานการสงเสริมการขาย 

1. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากข้ึน เชน แจงขอมูลกิจกรรมถนนคนเดิน ถนนราชดําเนนิ 
ไปยังผูเขียน/บรรณาธิการของหนังสือประเภททองเท่ียว, การประชาสัมพันธท่ีเกสตเฮาส 
เพื่อแนะนําตลาดท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกท่ีเหมาะสม/นาสนใจ ท่ีไมใชตลาดขายสินคา
ปลอมอ่ืนๆ มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.38 

2. ผูขายสินคามีขอจํากัดดานการส่ือสารภาษาตางประเทศ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.85 
3. ควรมีเอกสาร/หนังสือเลมเล็กๆ เพื่อแจกใหพรอมกับสินคาท่ีซ้ือ เพื่ออธิบายรายละเอียด

ขอมูลสินคา เชน ผลิตท่ีไหน, อยางไร, ใชเวลาในการผลิตเทาไหร เปนตน มีจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 1.54 

4. ผูขายควรใหนกัทองเท่ียวตอรองราคาไดมากกวานี้ มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 
5. ควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบขอมูลสินคาข้ึนช่ือของจังหวัดเชียงใหม มี

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
6. ชอบซ้ือสินคาท่ีมีการลดราคา มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
7. ผูขายสินคาควรนําเสนอบริการขนสงสินคาไปยังตางประเทศ เชน การบริการขนสงสินคา

ทางไปรษณยีผานบริษัท DHL และ/หรือ Fed-ex มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
8. ผูขายสินคา บนถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนิน มีความเปนกันเองมากกวา ผูขายสินคา ท่ี

ตลาดไนทบารซา มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
9. บางคร้ังผูขายสินคามีการแสดงทาทางรําคาญ/โมโห มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะดานอ่ืนๆ 
1. เปนกิจกรรมถนนคนเดินท่ีจดัไดเยี่ยมมากแหงหนึ่ง มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.54 
2. ไมมีปญหาเลย สนุกมาก และมีความสุขท่ีไดมาท่ีถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน มีจํานวน 10 

คน คิดเปนรอยละ 7.69 
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3. หากเปรียบเทียบกับถนนคนเดินท่ีประเทศสิงคโปรซ่ึงแยมาก ถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน
ท่ีนี่ดีมาก ขอใหดําเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตอไป เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีดี ผูคน
เปนมิตร บรรยากาศมีความเปนกันเองมาก และขาวของสะอาดราวกับวาไดรับการควบคุม
ท่ีดี มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.15 

 
4. ไมมีเหตุผลท่ีจะตองแนะนําใหผูอ่ืนซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนิน 

เนื่องจากการซ้ือสินคาหรือไมนั้นข้ึนกับแตละบุคคล มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 
5. รักเชียงใหม มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.54 
6. ปายขอความตางๆ ไมมีเปนภาษาอังกฤษ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
7. การจะแนะนําผูอ่ืนใหซ้ือสินคาของท่ีระลึก บนถนนคนเดิน ถนนราชดําเนินไดนัน้ จะตอง

มีผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาทองถ่ินของไทยใหนักทองเท่ียวไดเลือกใหมากข้ึน มีจํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 0.77 

8. นาจะมีการรํา การแสดงทางวัฒนธรรม และแตงกานดวยชุดพื้นเมือง มีจํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.77 

9. ไมควรมีเดก็ท่ีเร่ียไรขอเงิน หรือเลนดนตรี/ฟอนรํา ในตอนกลางคืน มีจํานวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.77 

10. อยากใหมีการจําหนายผลไมมากข้ึนกวานี้ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
11. บริเวณท่ีจําหนายอาหาร ควรมีท่ีนั่งมากกวานี้ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
12. อาหารไมสะอาด มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
13. อาหารควรมีฉลาก/ขอความภาษาอังกฤษ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 
14. ควรกําหนดใหเปนพืน้ท่ีปลอดบุหร่ี มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.77 

 
หมายเหตุ: - จาํนวนผูตอบขอเสนอแนะ 130  คน   
 - ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 


