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การค้นคว้าแบบอิ ส ระฉบับ นี้ ส าเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยความอนุ เคราะห์ เป็ นอย่างสู งจาก
อาจารย์ ดร. ก้อ งภู นิ ม านัน ท์ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาการค้น คว้าแบบอิ ส ระที่ ใ ห้ ค วามช่ วยเหลื อ ให้
คาแนะนาคาปรึ กษา และแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนการค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์
ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ศันสนา สิ ริตาม ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าแบบ
อิสระ และให้คาแนะนาต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจาสาขาทุกท่านที่ได้กรุ ณาให้คาแนะนาความ
ช่วยเหลื อประสานงานแลอานวยความสะดวกตลอดการศึกษาการค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ สาเร็ จ
สมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาและให้ความ
ร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์
พอร์ ต ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลกาดสวนแก้ว ศูนย์การค้าเมญ่ า
และศูนย์การค้าพรอมเมเนดา รี สอร์ ท มอลล์ ที่ให้ความกรุ ณาอานวยความสะดวกในการใช้สถานที่
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ดา มารดา และครอบครั ว ที่ เป็ นก าลัง ใจ ให้ ก าร
สนับ สนุ น และเป็ นแรงผลักดันให้ ผูศ้ ึกษาสาเร็ จการค้นคว้าแบบอิสระจนเสร็ จสมบูรย์ หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่า การค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่สนใจศึกษาต่อไป
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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
การใช้บริ การการศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ใช้แนวคิ ดเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 6W1H
โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย ทาการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) และค่ า เฉลี่ ย (Mean) รวมทั้ง การใช้ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้แ ก่
สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ จาแนกตามเพศ
และค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การศูนย์การค้าเฉลี่ยต่อครั้ง และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างของส่ วนประสมการตลาดบริ การ จาแนกตาม
อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดจานวน 400 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีรายได้เฉลี่ ย 3,001-6,000 หยวนต่อเดื อน และมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่เฉลี่ ย
3,001-6,000 บาทต่อวัน
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การร้านอาหารมากที่สุด โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การใช้บริ การศูนย์การค้า เพื่อ การใช้จ่าย ซื้ อของ มีส่วนลดราคา แลก แจก แถมเป็ นสิ่ งจูงใจหลักใน
การใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า เพื่ อนมี อิทธิ พ ลในการเข้ามาใช้บ ริ ก ารศูน ย์ก ารค้า มี วนั หยุด ลาพัก ร้ อ น
ประจ าปี ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า โดยใช้บ ริ ก ารช่ ว งเวลา 14:01-17:00 ช่ วงเดื อ น กรกฎาคมง

กันยายน โดยสถานที่ ส่ วนใหญ่ใช้บริ การศูนย์การค้า เซ็ นทรัลเฟสติ วลั เชี ยงใหม่ มากที่สุด มี ความ
หลากหลายของสิ นค้าและบริ การเป็ นสาเหตุในการใช้บริ การศูนย์การค้า มีแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้าผ่านทางเวปไซด์ เคยใช้บริ การศูนย์การค้า 2-3 ครั้ง เดินทางใช้บริ การศูนย์การค้า
โดยรถโดยสารสาธารณะ และมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้า 4,501-6,000 บาท
ต่อครั้ง
ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเรี ยงจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา
ด้านบุคคล ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ตามลาดับ โดยด้านปั จจัยย่อย
เมื่อเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อย
ในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์การค้าเป็ นด้านกระบวนการ สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลายเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ความ
ทันสมัยของศูน ย์การค้า เป็ นด้านการสร้ างและนาเสนอลัก ษณะทางกายภาพ การจัดผังร้ านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และสิ นค้า
และบริ การมีคุณภาพเป็ นด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ
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ABSTRACT

This independent study aimed to behavior of Chinese tourists towards using services
of shopping centers in Mueang Chiang Mai district by using consumer’s behavior concept 6W1H
Questionnaires were collected data from 400 samples. The data was analyzed by the use of
descriptive statistics according to consisting of frequency, percentage, and mean and inferential
statistics including to independent t-test (services marketing mix difference by sex and expenses in
using services of shopping centers per time) and one-way analysis of variance (services marketing
mix difference by age and earning monthly income)
The result of the study showed that all of respondents were Chinese. The most
respondents were female, aged between 21-30 years old, married, Bachelor’s degree, earning
monthly income at the amount of 3,001-6,000 Yuan, and expenses in Chiang Mai travelling 3,0016,000 per day.
In term of behavior of Chinese tourists towards using services of shopping centers in
Mueang Chiang Mai district showed that the most respondents used service for restaurant, their
objective in using services of shopping centers for expenses and buying product and service. Sale
promotion was the main incentives in using services of shopping centers. Friend was the influential
person in using services of shopping centers. Annual leave was vacation in using services of
shopping centers on from 14:01-17:00 in July-September by using service of shopping centers the
most at Centralfestival Chiangmai. Product and service variety was the cause of using services of
ฉ

shopping centers. The information was received from website. The respondents used to using
services of shopping centers for 2-3 times by public transportation and expenses in using services of
shopping centers 3,001-6,000 per time.
In term of the services marketing mix in using services of shopping centers in Mueang
Chiang Mai for the respondents showed that the average overall importance levels of services
marketing mix were high. The high importance levels of the marketing mix were ranked at the high
level to lower level as the following process, product, physical evidence and presentation, price,
people, promotion, and place, respectively.
In term of the minor services marketing mix in using services of shopping centers in
Mueang Chiang Mai were ranked at the high level to lower level, showed that the top five minor
factors as the following security system was a process factor, product and service variety was a
product factor, the modern of shopping center was a physical evidence and presentation factor, lay
out plan in in categories was a physical evidence and presentation factor and product and service
quality was a product factor, respectively.
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แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับ
การศึกษา
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายใน
การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการใช้
บริ การและ/หรื อซื้อสินค้าประเภทใดบ้างในศูนย์การค้าอาเภอเมือง
เชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสิ่งจูงใจ
หลักในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ ี่มี
อิทธิพลในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวันหยุดที่ใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาใน
การใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเดือนที่
ใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานที่
ส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่

ญ

หน้ า
19
19
20
20
21
21

22
23
24
25
25
26
26
27

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่

4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสาเหตุที่ใช้
บริ การ ศูนย์การค้าใดในอาเภอเมืองเชียงใหม่
4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามแหล่งข้อมูล
ที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้า
4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ใน
การใช้บริ การศูนย์การค้า
4.18 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการเดินทาง
ใช้บริ การในศูนย์การค้า
4.19 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายใน
แต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
4.20 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์
4.21 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคา
4.22 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่าย
4.23 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
4.24 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคคล
4.25 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน
กระบวนการ

ฎ

27
28
29
29
30
31
32

33

34
35

36

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่

ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

4.26

4.27

4.28
4.29
4.30
4.31

4.32
4.33
4.34
4.35

แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการ
สร้างและนาเสนอทางกายภาพ
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้อสินค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้อสินค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้อสินค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้อสินค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
แสดงจานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน

ฏ

37

38
39
42
45

48
51
52
53

54

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

4.36
4.37
4.38
4.39

4.40
4.41
4.42
4.43

4.44
4.45
4.46
4.47

แสดงจานวนและร้อยละของสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
แสดงจานวนและร้อยละของผูม้ ีอิทธิพลในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของผูม้ ีอิทธิพลในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของผูม้ ีอิทธิพลในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของผูม้ ีอิทธิพลในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
แสดงจานวนและร้อยละของวันหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
แสดงจานวนและร้อยละของวันหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงจานวนและร้อยละของวันหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงจานวนและร้อยละของวันหยุดส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ฐ

55
56
57

59
60
61
62

63
64
65
66

67

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

4.48 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.49 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.50 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.51 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ย
ต่อวัน
4.52 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.53 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.54 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.55 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
4.56 แสดงจานวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทใี่ ช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.57 แสดงจานวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทใี่ ช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
5.58 แสดงจานวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทใี่ ช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.59 แสดงจานวนและร้อยละของสถานที่ส่วนใหญ่ทใี่ ช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ฑ
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76
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79

สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

4.60 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.61 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.62 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.63 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ย
ต่อวัน
4.64 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.65 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.66 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.67 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
4.68 แสดงจานวนและร้อยละของจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.69 แสดงจานวนและร้อยละของจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.70 แสดงจานวนและร้อยละของจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.71 แสดงจานวนและร้อยละของจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
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4.72 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.73 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.74 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.75 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
4.76 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.77 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.78 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.79 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
4.80 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.81 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.82 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในการใช้
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
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4.83 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.84 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.85 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.86 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
4.87 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
4.88 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
4.89 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในการใช้
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้า
4.90 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้า
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4.91 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
4.92 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
4.93 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้
บริ การศูนย์การค้า
4.94 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.95 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เรื่ อง สินค้าและบริ การมีความหลากหลาย จาแนกตามอายุ
4.96 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ เรื่ อง ปริ มาณสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ จาแนก
ตามอายุ
4.97 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
4.98 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ราคา เรื่ อง ราคาของสินค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น
จาแนกตามอายุ
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หน้ า
ตารางที่ 4.99

ตารางที่ 4.100
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แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในการใช้
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ช่องทาง การจัดจาหน่าย เรื่ องสถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง จาแนกตาม
อายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ช่องทาง การจัดจาหน่าย เรื่ อง ระยะเวลาเปิ ด – ปิ ดศูนย์การค้า
จาแนกตามอายุ
แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่า
ดึงดูด จาแนกตามอายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ จาแนกตาม
อายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนก
ตามอายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ จาแนกตาม
อายุ
แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
จาแนกตามอายุ
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.108 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การให้บริ การฟรี รถรับ – ส่ง จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.109 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.110 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
บุคลากร เรื่ อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.111 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
บุคลากร เรื่ อง พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.112 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
บุคลากร เรื่ อง จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.113 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.114 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ความรวดเร็วในการให้บริ การ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.115 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.116 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า จาแนกตาม
อายุ
ตารางที่ 4.117 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.118 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
ท
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.119 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.120 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความทันสมัยของ
ศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.121 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง การจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.122 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.123 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.124 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ราคา เรื่ อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริ การ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.125 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในการใช้
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.126 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.127 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ธ
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.128 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
ส่งเสริ ม การตลาด เรื่ อง สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
จาแนกตามรายไดเฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.129 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.130 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
บุคลากร เรื่ อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.131 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.132 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ตารางที่ 4.133 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.134 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ตารางที่ 4.135 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้าน
กระบวนการ เรื่ อง ความทันสมัยของศูนย์การค้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
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สารบัญตาราง (ต่ อ)

ตารางที่
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5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

แสดงร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
แสดงร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยของปั จจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 10 อันดับแรกในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตาม
เพศ
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตาม
อายุ
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตาม
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
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5.10 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
5.11 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้าน ช่องทางการจัดจาหน่ายในการใช้บริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.12 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.13 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
5.14 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน
5.15 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ปั จจุบนั จังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนื อที่ มีชื่อเสี ยงและ
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็ นอย่างมาก เนื่องจากความพร้อม
ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทั้งทางด้านธรรมชาติ อนั งดงาม ด้านศิ ล ปวัฒ นธรรม และประเพณี ข องชาว
เชี ย งใหม่ ที่ เป็ นเอกลัก ษณ์ น่ าประทับ ใจ และความพร้ อ มในเรื่ อ งสถานที่ พ ัก และบริ ก ารด้านการ
ท่องเที่ ยวต่างๆ ที่ หลากหลาย เป็ นที่ ดึงดู ดคนมาท่องเที่ ยวนับล้านคนในแต่ละปี โดยเฉพาะช่ วงฤดู
หนาวจัดเป็ นช่ วงที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ ช่ วงนั้นจะมีนกั ท่องเที่ยวเป็ น
จ านวนมาก (ส านั ก งานการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย, 2556: ออนไลน์ ) จากข้อ มู ล จ านวน
นักท่ องเที่ ย วชาวต่ างชาติ จากด่ านตรวจคนเข้าเมืองในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มี
จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง หมด 4,491,331 คน และในปี พ.ศ. 2556 มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง หมด
5,172,753 คน จะเห็ นได้ว่าจานวนนัก ท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ เพิ่ ม ขึ้ นถึ ง 26 % และคาดว่าในปี พ.ศ.
2557-2558 จะมีนกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 13% (สานักงานสถิติและการท่องเที่ยวแห่ งประเทศ
ไทยจังหวัดเชียงใหม่, 2557: ออนไลน์)
จากสถิ ติที่ผ่านมา แสดงให้เห็ นว่าจังหวัดเชี ยงใหม่มีนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ เดิ น
ทางเข้า มาท่ อ งเที่ ย วเป็ นจ านวนมาก ซึ่ งในจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ต ลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ที่ ไ ด้รับ ความสนใจเป็ นอย่างมากคื อ ตลาดของนัก ท่ องเที่ ย วจากประเทศจี น ซึ่ งเป็ น
ประเทศที่มีศกั ยภาพในด้านอุตสาหกรรมการผลิ ตและมีจานวนประชากรมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมี
แนวโน้มด้านกาลังซื้ อเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด่านตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555-2556 พบว่าในปี พ.ศ. 2555 มี จานวนนักท่องเที่ ยวชาวจีนทั้งหมด
559, 934 คน และในปี พ.ศ. 2556 มี จานวนนักท่องเที่ ยวชาวจีนทั้งหมด 910,348 คน มีนักท่องเที่ ยว
ชาวจีนเพิ่มขึ้น 38% จึงทาให้จีนเป็ นตลาดที่มีความน่าสนใจเนื่ องจากเป็ นประเทศส่ งออกนักท่องเที่ยว
มากเป็ นอันดับหนึ่ งของโลก (สานักงานสถิ ติและการท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยจังหวัดเชี ยงใหม่ ,
2557: ออนไลน์)
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จังหวัดเชี ย งใหม่ มี ศู น ย์ก ารค้าเพิ่ ม มากขึ้ นเพื่ อรองรั บ นัก ท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่
หลั่ง ไหลเข้า มาในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ม ากขึ้ น จากเดิ ม จัง หวัด เชี ย งใหม่ มี ศู น ย์ก ารค้า 2 แห่ ง ได้แ ก่
ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลแอร์ พอร์ ตพลาซ่ าเชี ยงใหม่และศูนย์การค้าเซ็ นทรัลกาดสวนแก้ว และในปี พ.ศ.
2556-2557 มีศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นถึง 3 แห่ ง ได้แก่ ศูนย์การค้าพรอมเมเนดา รี สอร์ ท มอลล์ ศูนย์การค้า
เซ็ นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ และศูนย์การค้าเมญ่า เพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ดัง นั้ น ณ ปั จ จุ บ ัน มี ศู น ย์ก ารค้า ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ท้ ัง สิ้ น 5 แห่ ง (ศู น ย์ก ารค้า เชี ย งใหม่ , 2557:
ออนไลน์) ทาให้เกิดการแข่งขันการประกอบธุ รกิจศูนย์การค้าเพิม่ มากขึ้น ศูนย์การค้าเป็ นช่องทางการ
ซื้ อสิ นค้าที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากที่สุดและทาให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจได้มาก
ที่ สุ ด เนื่ องจากมี สิ่ งอานวยความสะดวกมากมายไม่ ว่าจะเป็ นสิ น ค้าและบริ ก ารที่ ท ันสมัย มี ค วาม
หลากหลายของสิ นค้าและบริ การ สามารถทดสอบและจับต้องสิ นค้าได้ซ่ ึ งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจ
และทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อได้มากที่สุด ยิง่ ไปกว่านั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร้านค้าได้
อย่างชัดเจน ดังนั้นวิธีการและแนวทางการสร้ างการรั บรู ้ เพื่ อให้ผูข้ าย สามารถใช้ช่องทางนี้ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดแก่กิจการของตนเอง เนื่ องจากค่าใช้จ่ายในการเช่าช่องทางนี้ มีค่าใช้จ่ายสู ง จึงต้อง
ตระหนักถึ งพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดย ณ ที่น้ ี จะอาศัยสารวจกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื้ อมาก สาเหตุเพราะ
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและเป็ นช่องทางที่สร้างความมัน่ ใจได้ดีกว่าช่องทางอื่น
ดังนั้นการศึกษานี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
การใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ ช้บริ การและกระตุน้ ให้ศูนย์การค้าจัดทาแผนเพื่อดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาใช้บริ การมาก
ขึ้น ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อผูข้ ายในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดและเป็ น
แนวโน้มในการขยายกิจการเพื่อความยัง่ ยืนของกิจการในอนาคต
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1.2 วัตถุประสงค์ เพือ่ กำรศึกษำ
เพื่อศึ กษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึ งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
2. สามารถน าข้อมู ล ไปใช้เพื่ อเป็ นแนวทางพัฒ นาการบริ ก ารของศู น ย์ก ารค้าให้
ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
1.4 นิยำมศัพท์
พฤติกรรม หมายถึ ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย ใครคือตลาดเป้ าหมาย
ต้องการซื้ ออะไร ซื้ อเมื่อไหร่ ซื้ อที่ไหน ทาไมจึงซื้ อ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ และซื้ ออย่างไร
ในที่น้ ี จะหมายถึงพฤติกรรมการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี สั ญ ชาติ จี น จากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(แผ่นดินใหญ่) และไม่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นประเทศไทยที่เดิ นทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่มิใช้เพื่อประกอบอาชีพหรื อหารายได้ท้ งั ที่พกั ค้างคืนและไม่พกั ค้างคืน
ศู นย์ กำรค้ ำ หมายถึ ง อาคารหรื อกลุ่มของอาคารที่มีการขายสิ นค้าและบริ การแบบ
ขายปลี ก อาจอยู่ในร่ มภายใต้อาคารเดี ยวกันหรื ออยู่กลางแจ้งแบบเปิ ดโล่ งก็ได้ ผลิ ตภัณฑ์ที่ ขายใน
ศูนย์การค้าไม่ได้จดั แบ่งตามแผนกขึ้นอยู่กบั ตัวแทนจาหน่ ายที่ขอเช่าพื้นที่หรื อล็อกที่ศูนย์กานค้าได้
จัดสรรไว้ให้ ในที่น้ ีจะหมายถึงศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ท้ งั 5 แห่ งประกอบด้วย เซ็นทรัลพลาซ่ า
เชียงใหม่แอร์ พอร์ ต เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เมญ่าและพรอมเมเนดา รี สอร์ ท
มอลล์
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมือง เชียงใหม่ มีแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
แนวคิ ดเกี่ ย วกับ พฤติก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง การแสดงออกของแต่ ล ะ
บุคคลในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของผูบ้ ริ โภคจากการประเมินผลการ
รับ รู้ ก ารเรี ย นรู้ เพื่ อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตนทั้งทางกายภาพและทาง
จิตวิทยา (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2552: 125)
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค คือ การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นการวิจยั หรื อค้นหาเกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อหรื อการใช้ของผูบ้ ริ โภคโดยใช้คาถาม
ช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6W1H ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้
1. ใครบ้างอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เป็ นคาถาม
เพื่อให้ทราบถึ งลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) 4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา
หรื อจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์
2. ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ ออะไร (What does the consumer buy?) เป็ นคาถาม
เพื่อให้ทราบถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ (Object) คือ ต้องการคุณสมบัติหรื อส่ วนประกอบ
ข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product Component) แ ล ะ ค วาม แ ต ก ต่ างที่ เห นื อ ก ว่ า คู่ แ ข่ ง (Competitive
Differentiation)
3. ท าไมผูบ้ ริ โภคจึ งได้ตดั สิ นใจซื้ อ (Why does the consumer buy?) เป็ น
ค าถามเพื่ อ ต้องการทราบวัตถุ ป ระสงค์ในการซื้ อ (Objectives) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ น ค้าเพื่ อสนองความ
ต้องการ ด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยา

4

4. ใครบ้ า งมี ส่ วน ร่ วมในการตั ด สิ น ใจซื้ อ (Who participates in the
buying?) เป็ นคาถามเพื่อต้องการทราบถึ งบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วยผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธิ พล ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ ผูซ้ ้ื อและผูใ้ ช้
5. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ เมื่ อ ใด (When does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ
ต้องการทราบถึงโอกาสในการซื้ อ (Occasions) เช่น ซื้ อช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวัน
ใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน ซื้ อในโอกาสพิเศษ หรื อเทศกาลวันสาคัญต่างๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้ อ ที่ ไ หน (Where does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ
ต้องการทราบถึ งช่ องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่ ผบู ้ ริ โภคซื้ อเช่ น ห้างสรรพสิ นค้า ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
หรื อร้านขายของชา เป็ นต้น
7. ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อย่า งไร (How does the consumer buy?) เป็ นค าถามเพื่ อ
ต้องการทราบขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Operations) ซึ่ งประกอบด้วยการรับรู้ ปัญหา การค้นหา
ข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และความรู ้สึกหลังการซื้ อ
ตารางที่ 1 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คาถาม (6Ws,1H)
กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
1.ใครอยูใ่ นตลาด
กลยุท ธ์ ส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยกลยุท ธ์ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
เป้ าหมาย
ราคา การจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาดที่ เหมาะสม ด้านบุ คคล
(Who is in the target
ด้านการสร้ างน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการและ
market?)
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
2. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
(What does the
1. ผลิตภัณฑ์หลัก
consumer buy?)
2. รู ป ลัก ษณ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ได้แ ก่ การบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ตราสิ น ค้า รู ป แบบ
บริ การคุณภาพลักษณะ และนวัตกรรม
3. ผลิตภัณฑ์ควบ
4. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
5. ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความแตกต่างทางการแข่งขันประกอบด้วยความ
แตกต่างด้านผลิ ตภัณฑ์บริ การ กลยุทธ์ด้านบุคคลและด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางด้านการ
บริ การ
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ตารางที่ 1 (ต่อ) แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาคาตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
คาถาม (6Ws,1H)
กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
3.ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
( Why does the consumer 1. กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
buy?)
2. กลยุ ท ธ์ ก ารส่ งเสริ มการตลาด ประกอบด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ก าร
โฆษณาการขาย การส่ งเสริ มการขาย
3. กลยุทธ์ดา้ นราคา
4. กลยุทธ์การจัดจาหน่าย
5. กลยุทธ์ดา้ นบุคคล
6. กลยุทธ์ดา้ นนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
7. กลยุทธ์ดา้ นกระบวน
4.ใครมีส่วนร่ วมในการ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารโฆษณา กลยุ ท ธ์ ก ารส่ งเสริ ม
ตัดสิ นใจซื้ อ
การตลาดโดยใช้ก ลุ่ ม ผูม้ ี อิท ธิ พ ล กลยุท ธ์ ด้านบุ คคล กลยุท ธ์ ด้าน
(Who participates in the นาเสนอลักษณะทางกายภาพและกลยุทธ์ดา้ นกระบวน เพื่อนาเสนอ
buying?)
ข้อมูลและจูงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการและตัดสิ นใจซื้ อ
5.ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ม าก คื อ กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น ท าการ
(When does the consumer ส่ งเสริ มการตลาดเมื่อใด จึงจะสอดคล้องกับโอกาสในการซื้ อ
buy?)
6.ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
กลยุ ท ธ์ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย การน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ สู่ ต ลาด
(Where does the
เป้ าหมาย โดยพิจารณาว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
consumer buy?)
7.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
กลยุท ธ์ ที่ ใช้ม าก คื อ กลยุท ธ์ ส่ งเสริ ม การตลาด ประกอบด้วย การ
(How does the consumer โฆษณาการขาย การส่ ง เสริ ม การขาย การประชาสั ม พัน ธ์ แ ละ
buy?)
การตลาดทางตรง เช่ น การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขายให้
สอดคล้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ
กลลยุท ธ์ ด้านบุ ค คลและด้านการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ
ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2552: 125)
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ดังนั้นการวิเคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior)
เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะความ
ต้องการ พฤติกรรมการซื้ อและการใช้ของผูบ้ ริ โภคคาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกล
ยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)
ส่ ว นประสมทางการตลาด หมายถึ ง ตัว แปรทางการตลาดที่ ส ามารถ
ควบคุมได้ ซึ่ งบริ ษทั นามาใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย แนวคิดที่
เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จที่ ให้บริ การซึ่ งจะได้ส่วนประสมการตลาดบริ การ (Marketing Mix) หรื อ 7Ps ใน
การกาหนดกลยุทธ์ การตลาดซึ่ งประกอบด้วย (Kotler, 2003, p.15 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ, 2550)
1. ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจ าเป็ นและความ
ต้องการของมนุ ษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ ายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุ ณค่า
ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ โดยทัว่ ไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จบั ต้องไม่ได้
2. ด้า นราคา (Price) หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นรู ป ตัว เงิ น ลู ก ค้า จะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของบริ การกับราคา (Price) ของบริ การนั้น ถ้าคุ ณค่าสู งกว่าราคา
ลู ก ค้า จะตัด สิ น ใจซื้ อ ดัง นั้ น การก าหนดราคาการให้ บ ริ ก ารควรมี ค วามเหมาะสมกับ ระดับ การ
ให้บริ การชัดเจนและง่ายต่อการจาแนกระดับบริ การที่ต่างกัน
3. ด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) เป็ นกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
บรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการนาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่ งมีผลต่อการรับรู ้ของลูกค้าในคุณค่าและ
คุ ณประโยชน์ของบริ การที่นาเสนอ ซึ่ งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ ต้ งั (Location) และช่ องทางใน
การนาเสนอบริ การ (Channels)
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่มีความสาคัญ
ในการติ ดต่อสื่ อสารให้ผูใ้ ช้บริ การ โดยมี วตั ถุ ประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิ ดทัศนคติ และ
พฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
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5. ด้า นบุ ค ลากร (People) หรื อ พนั ก งาน (Employee) ซึ่ งต้อ งอาศัย การ
คัดเลื อกการฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อ ให้สามารถสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่
แข่งขันเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผใู ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่
ต้องมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การ มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถใน
การแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็ นการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กบั ลูกค้า โดยพยายามสร้างคุ ณภาพ
โดยรวม ทั้งทางด้ายกายภาพและรู ปแบบการให้บริ การเพื่อสร้ างคุ ณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การแต่ ง กายสะอาดเรี ย บร้ อ ย การเจรจาต้อ งสุ ภ าพอ่ อ นโยน และการให้ บ ริ ก ารที่ ร วดเร็ ว หรื อ
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบวิธีการ
และงานปฏิ บ ตั ิ ในด้านการบริ การ ที่ นาเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริ การเพื่ อมอบการให้บ ริ ก ารอย่างถู กต้อง
รวดเร็ วและทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
2.2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ส าหรั บ การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของนัก ท่ องเที่ ย วชาวจี น ในการใช้บริ ก ารศูน ย์ก ารค้าใน
อาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษางานวิจยั และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อให้การวิจยั ครั้ งนี้ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพและประโยชน์สูงสุ ด เป็ นไปตามแนวทางและกรอบความคิดที่วางไว้
อิน ทร์ ธี ร า เดชธนั น นิ ติ กุ ล (2554) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวชาว
ไทยจานวน 400 คน โดยการรวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิ งพรรณา และ
การทดสอบไคสแควร์ ส รุ ป ผลงานวิจ ัย ผลการศึ ก ษาปั จ จัย ทางประชากรศาสตร์ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีสถานภาพ
โสด ประกอบอาชี พ พนั ก งานบริ ษ ัท เอกชน มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง 10,001-15,000 บาท ผล
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคในการใช้ บ ริ การห้ า งส รรพสิ นค้ า เดอะมอลล์ บ างแค
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มาใช้บริ การสองครั้งต่อสัปดาห์ ใช้บริ การ
ในช่ วงวันหยุด (เสาร์ -อาทิตย์) ช่ วงเวลา 16:01-19:00 ใช้ระยะเวลาในการเข้าใช้บริ การ 1-2 ชัว่ โมง มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าและบริ การโดยเฉลี่ย 500- 1,000 บาท มาใช้บริ การกับญาติ พี่นอ้ งและพ่อแม่
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บุ คคลที่ มี ส่ วนช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การมากที่ สุด คือตัวเอง เดิ นทางมาใช้บริ การที่
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานครโดยรถยนต์ส่วนตัว เลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
เครื่ อ งแต่ ง กายมากที่ สุ ด ส่ ว นใหญ่ ชื่ น ชอบการส่ ง เสริ ม การขาย แบบแจกฟรี ม าก ทราบข่ า วการ
ประชาสั ม พัน ธ์ การโฆษณาเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การขาย จากแผ่ น พับ เอกสารการโฆษณา ผล
การศึก ษาถึ ง ค่าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู ง
ที่สุดอันดับแรกคือ สิ นค้ามีคุณภาพ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปัจจัย
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ สิ นค้ามีราคาที่เหมาะสม ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีมีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู ง
ที่ สุ ด อัน ดับ แรกคื อ สถานที่ ต้ ัง สะดวกต่ อ การเดิ น ทาง ด้ า นส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ
ความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ บัตร
เครดิ ตต่างๆสามารถใช้เป็ นส่ วนลดหรื อสะสมคะแนนได้ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ
โดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ จานวนพนักงาน
เพียงพอต่อการให้บริ การ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่
มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ สู งที่ สุ ด อัน ดับ แรกคื อ ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ด้านการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ ห้างสรรพสิ นค้าใหญ่และมีชื่อเสี ยง ผลการทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติโดยอาศัยสถิติไคสแควร์ เกี่ยวกับการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้ากับอายุ สถานภาพ และรายได้
สรุ ปได้วา่ การใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้ากับอายุ สถานภาพ และรายได้ นั้นมีความสัมพันธ์กนั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ ในขณะที่การส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์กบั รายได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ในทางตรงกันข้ามการส่ งเสริ มการขายเป็ นไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุและสถานภาพ
นนทศั กดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดใน
การเลื อกใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ ธานี เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ ยวชาวไทย
จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ โดยสถิ ติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ สถิ ติพรรณนาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโดยใช้การทดสอบไคสแควร์
สรุ ปผลงานวิจยั ผลการศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด นับ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ การศึ ก ษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี อาชี พ พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนหรื อลู ก จ้า ง รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 10,001 - 20,000 บาท
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สมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ดูหนัง ฟังเพลงเป็ นงานอดิเรก ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การ
ห้างโคลีเซี่ ยม พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การในส่ วนของร้านอาหาร ใช้บริ การเพราะสะดวกต่อ
การเดิ นทาง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งไม่แน่ นอนทราบข้อมูลข่าวสารของห้างโคลี เซี่ ยมจาก
เพื่ อนหรื อญาติ ตัดสิ น ใจใช้บ ริ ก าร ด้วยตนเอง และใช้บ ริ ก ารในช่ วงเวลา 17.01-22.00 นาฬิ ก า ใช้
บริ การครั้งละ 3-4 ชั่วโมง และเดิ นทางมาใช้บริ การด้วยรถยนต์ส่วนบุ คคล ผลการศึกษาถึ งค่าเฉลี่ ย
ระดับ ความส าคัญ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก ารของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญ โดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับ
แรกคือ สิ นค้ามีคุณภาพดี ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ สิ นค้ามีการแสดงป้ ายราคาที่ชดั เจน ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ โดยรวมในระดับ มาก ปั จ จัย ย่อ ยที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ
ความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดิ นทาง ด้านส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญ โดยรวมในระดับมากที่สุด ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับ
แรกคือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ พนักงานมีความรู้ในตัว
สิ นค้าและบริ การ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อย
ที่มีค่าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือมีระบบชาระเงินที่รวดเร็ ว ทันสมัยและถูกต้อง
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมากที่สุด
ปั จจัยย่อยที่ มี ระดับความสาคัญ สู งที่ สุด อันดับแรกคื อ ภาพลัก ษณ์ และความมีชื่ อเสี ยงของห้าง ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุ คคลกับพฤติกรรมการใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ
ราษฎร์ ธานี พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ต่อเดื อน และงานอดิ เรก ส่ วนด้านอื่ น ๆ มี ความสั ม พันธ์ เป็ นบางด้าน ความสั มพัน ธ์
ระหว่างปั จจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ ธานี พบว่า ทุ ก
ปั จจัยมีความสัมพันธ์กนั ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน ยกเว้นด้านราคา ที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั สาเหตุ
การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
เปรมินทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต เก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิติพรรณนา
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และการวัดค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาด จะ
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ใช้ม าตรวัด ของ Rating Scale สรุ ป ผลงานวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ ปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย
10,001 ถึ ง 20,000 บาท พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ ก ารศูน ย์ก ารค้าเซ็ น ทรัล พลาซา เชี ย งใหม่ แอร์
พอร์ ต พบว่า ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ รับประทานอาหาร และชมภาพยนตร์ มากที่สุด เหตุผลที่
สาคัญที่สุ ดที่ มาใช้บ ริ ก ารศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตคื อมีสิ นค้าและบริ การที่
หลากหลายและทันสมัยที่สุดในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจมาใช้บริ การด้วยตัวเอง ช่ วงเวลา
ในการใช้บริ การมากที่สุดคือช่วงบ่ายถึ งเย็น (13:00-18:00) สถานที่ภายในศูนย์การค้าที่ผบู ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่นิยมไปใช้บริ การคือร้านค้าและร้านอาหารทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วน
บุคคล โดยมาพร้ อมกับครอบครัว เพื่อน หรื อคนรัก สัปดาห์ ละครั้ง ส่ วนมากเป็ นวันหยุดเสาร์ และ
อาทิ ตย์ ใช้เวลาอยู่ภายในศูนย์การค้าประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้จ่ายเงิ นโดยเฉลี่ ยประมาณ 1,001-2,000
บาทในแต่ลละครั้ง ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ญาติ เพื่อน หรื อคนรู้ จกั ผลการศึกษาถึงค่าเฉลี่ ย
ระดับ ความส าคัญ ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยภาพรวมมี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ
ความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก
ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ มีการติดป้ ายหรื อฉลากแสดงราคาสิ นค้า
และบริ การอย่างชัดเจน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับมาก
ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ ทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกต่อการเดินทาง ด้าน
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญโดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆอย่างสม่าเสมอ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญ โดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับ
แรกคือ พนักงานบริ ษทั มีความสุ ภาพอ่อนน้อม แต่งกาย เหมาะสม ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญโดยรวมในระดับปานกลาง ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ
ระบบรักษาความปลอดภัย ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญโดยรวมใน
ระดับมาก ปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญสู งที่สุดอันดับแรกคือ ชื่อเสี ยงของศูนย์การค้า โดย
สรุ ปเกี่ยวกับพฤติกรรม และส่ วนประสมทางการตลาดที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญต่อการใช้บริ การ
ศูนย์การค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตของผูต้ อบแบบสอบถาม เปรี ยบเทียบระหว่างช่ วง
อายุต่างๆ ทาให้เห็ นภาพรวมว่า กลุ่ ม Tween & Teenager อายุ 15-23 ปี และกลุ่ ม Generation M อายุ
24-30 ปี มี ล ัก ษณะพฤติ ก รรมที่ ใ กล้เคี ย งกัน คื อ ส่ ว นใหญ่ ม าใช้ บ ริ ก าร Major Cineplex เพื่ อ ชม
ภาพยนตร์ มักจะมากับคนรักหรื อเพื่อนเพียงแค่ 2 คน สัปดาห์ละครั้ง ใช้เวลา 4-5 ชัว่ โมง ใช้จ่ายเงิ น
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ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท กลุ่ม Generation Y อายุ 31-39 ปี ค่อนข้างมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปจาก
ทุกกลุ่ม คือ ส่ วนใหญ่มาซื้ อสิ นค้าและบริ การจากร้านค้าและภัตตาคารทัว่ ไป มากับครอบครัวจานวน
4 คน สัป ดาห์ ละครั้ง ใช้เวลา 5 ชั่วโมง ใช้จ่ายเงิ นครั้งละ 1,001-2,000 บาท กลุ่ ม Generation X อายุ
40-45 ปี และกลุ่ม Generation B อายุ 46-69 ปี มีลกั ษณะพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกัน คือ ส่ วนใหญ่มาใช้
บริ การห้างสรรพสิ นค้า Robinson เพื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การ มากับครอบครัวเพียงแค่ 2 คน สัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง ใช้จ่ายเงินสู งถึง 1,001-3,000 บาทในแต่ละครั้ง
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในการใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยมี เนื้ อ หาค าถามที่
ประกอบไปด้วย ใครคือตลาดเป้ าหมาย ต้องการซื้ ออะไร ซื้ อเมื่ อไหร่ ซื้ อที่ ไหน ทาไมจึงซื้ อ ใครมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ และซื้ ออย่างไร รวมไปถึงการศึกษาเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การ ซึ่ งประกอบไปด้วย ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ที่มีอิ ทธิ พลต่อการ
ซื้ อสิ นค้าของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือนักท่องเที่ ยวสัญชาติ จีนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
3.1.3 กลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้การกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 ราย ตามการเปิ ด
ตารางขนาดตัวอย่างในการศึกษาที่ใช้หน่ วยตัวอย่างเป็ นคนและระดับท้องถิ้นของ Seymour Sudman
(กุณฑลี รื่ นรมย์, 2551) โดยการเลื อกเก็บกลุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient Sampling) โดย
สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
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ศูนย์ การค้ า
1. เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์ พอร์ ต
2. เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
3. เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
4. เมญ่า
5. พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
รวม

จานวน
80
80
80
80
80
400

3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม จนได้ครบจานวน 400 ราย หลังจาก
นั้นจะนาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรย์ ความถูกต้องและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 2 ภาษา เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเที่ยวชาวจีน มีดงั นี้ 1. แบบสอบถามภาษาไทยเพื่อใช้ประกอบในการแปลผล
2. แบบสอบถามภาษาจี น เพื่ อ ใช้ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบ
เครื่ องมืองานวิจยั ได้แก่ สภาบันสอนภาษาจีน โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้วย ทฤษฏี การวิเคราะห์พ ฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค 6W1H
ประกอบด้วย ใครคือตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การร้ านค้าประเภทอะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึง ใช้
บริ การ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่ไหน
และผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การอย่างไร
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
ผลต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองจังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้วย
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสาหรับธุ รกิจบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
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ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเสนอแนะอื่นๆ

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อน และค่ าใช้จ่ายในการท่ องเที่ ยวในจัง หวัด
เชี ย งใหม่เฉลี่ ย ต่ อวัน โดยใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ พฤติ กรรมนักท่ องเที่ ยวชาวจี นที่ เข้ามาใช้บ ริ การ
ศูนย์การค้าในอาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ประกอบด้วย ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
6W1H ประกอบด้วย ใครคือตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การร้านค้าประเภทอะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึง
ใช้บริ การ ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การเมื่อใด ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่
ไหน และผู้บ ริ โ ภคตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารอย่า งไร โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่ วนที่ 3 วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ส่ ว นประสมการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การซื้ อ สิ น ค้า
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เข้ามาใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ในอ าเภอเมื อง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ประกอบด้ว ย
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสาหรับธุ รกิจบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจก
แจงความถี่ (Frequency) ร้ อยละ (Percentage) และค่ าเฉลี่ ย (Mean) ใช้ม าตรวัดประมาณค่ า (Rating
Scale) เพื่ อวัดระดับ ความส าคัญ ของปั จจัย แต่ ล ะด้าน โดยแบ่ งมาตรวัดออกเป็ น 5 ระดับ (กุ ณ ฑลี
รื่ นรมย์, 2551) ดังนี้
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ระดับความสาคัญ
ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับความสาคัญมาก
ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับความสาคัญน้อย
ระดับความสาคัญน้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

โดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้นามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ย
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับความสาคัญ
มีระดับความสาคัญมากที่สุด
มีระดับความสาคัญมาก
มีระดับความสาคัญปานกลาง
มีระดับความสาคัญน้อย
มีระดับความสาคัญน้อยที่สุด

ส าหรั บ การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ างของระดับ ความส าคัญ ต่ อส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การ จาแนกตามข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistic) ได้แก่ สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่างของส่ วน
ประสมทางการตลาด จาแนกตามเพศและค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การศูนยการค้าเฉลี่ยต่อครั้ง และสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ทดสอบความแตกต่างของ
ส่ วนประสมการตลาดบริ การ จาแนกตาม อายุ และรายได้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ ว นที่ 4 วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ด้านความคิ ด และข้อ เสนอแนะอื่ น ๆ จะ
นาเสนอความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามในรู ปแบบความถี่
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3.5 สถานทีท่ ใี่ ช้ ในการดาเนินงานวิจัยและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ ในการดาเนิ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูล คือศูนย์การค้าใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 ศูนย์การค้า ได้แก่
1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์ พอร์ ต
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
4. ศูนย์การค้าเมญ่า
5. ศูนย์การค้าพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
3.6ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้เวลาในการศึ ก ษาตั้ง แต่ เดื อนมิ ถุ น ายน 2558 ถึ งเดื อนธัน วาคม
2558 รวมระยะเวลา 7 เดือน เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การค้นคว้าแบบอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ น จานวน 400
ราย เก็บข้อมูลจากตัวอย่างจากศูนย์การค้าในอาเภอเมือง เชียงใหม่จานวน 5 แห่ง ผูศ้ ึกษาได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลความหมายข้อมูลออกเป็ น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
(ตารางที่ 4.1-ตารางที่ 4.6)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ประกอบด้ ว ย ทฤษฏี ก ารวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค 6W1H
ประกอบด้วย ใครคือตลาดเป้ าหมาย ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การร้านค้าประเภทอะไร ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงใช้
บริ การ ใครมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจใช้บริ การ ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การเมื่อ ใด ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การที่
ไหน และผูบ้ ริ โภคตัดสินใจใช้บริ การอย่างไร (ตารางที่ 4.7-ตารางที่ 4.19)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผล
ต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การสาหรับธุ รกิจบริ การ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ตารางที่ 4.20-ตารางที่ 4.27)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน (ตารางที่ 4.28-ตารางที่ 4.79)
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ อายุ และ
รายได้เฉลี่ย (ตารางที่ 4.80-ตารางที่ 4.135)
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ส่ วนที่ 6 ข้อมูล เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็ นต่างๆ ได้อ ย่างมีอิสระ เพื่อนาข้อ มูลที่ได้ไ ป
วางแผนและพัฒนาต่อไป
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)
135
265
400

ชาย
หญิง
รวม

ร้ อยละ
33.8
66.2
100.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 265 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.2 และเป็ นเพศชาย มีจานวน 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.8
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน (คน)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
16
21-30 ปี
143
31-40 ปี
130
41-50 ปี
91
51 ปี ขึ้นไป
20
รวม
400

ร้ อยละ
4.0
35.8
32.5
22.7
5.0
100.0

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี มีจานวน 143 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.8 รองลงมา คือ อายุ 31-40 ปี มีจานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.5 อายุ 41- 50 ปี มี
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.7 อายุ 51 ปี ขึ้นไปมีจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และมีอายุ ต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพสมรส
จานวน (คน)
ร้ อยละ
โสด
147
36.8
สมรส
242
60.4
หย่าร้าง
11
2.8
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานะภาพสมรสมีจานวน 242
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ สถานะภาพโสด มี จานวน 147 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 36.8และ
สถานะภาพหย่าร้าง มีจานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่ามัธยม
14
3.5
มัธยม
96
24.0
ปริ ญญาตรี
216
54.0
สูงกว่าปริ ญญาตรี
74
18.5
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี มี
จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 รองลงมา คือ มัธยม มีจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 สูงกว่า
ปริ ญญาตรี มีจานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และต่ากว่ามัธยม มีจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 หยวน
41
10.3
3,001-6,000 หยวน
119
29.8
6,001-9,000 หยวน
97
24.3
9,001-12,000 หยวน
72
18.0
ตั้งแต่ 12,001 หยวนขึ้นไป
71
17.6
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุด คือ 3,0016,000 หยวน มีจานวน 119 ราย คิดเป็ นร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ 6,001-9,000 หยวน มีจานวน 97 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 24.3 รายได้ 9,001-12,000 หยวน มี จานวน 72 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 18.0 รายได้ต้ งั แต่
12,001 หยวนขึ้นไป มีจานวน 71 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.6 และรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 หยวน
มีจานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลีย่ ต่ อวัน จานวน (คน)
ร้ อยละ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท
94
23.4
3,001-6,000 บาท
135
33.8
6,001-9,000 บาท
104
26.0
9,001-12,000 บาท
39
9.8
ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไป
28
7.0
รวม
400
100.0
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่ าใช้จ่ายในการท่ อ งเที่ ยวในจังหวัด
เชี ยงใหม่ เฉลี่ ยต่อ วันมากที่สุดคือ 3,001-6,000 บาทมี จานวน 135 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 33.8 รองลงมา
คือ 6,001-9,000 บาท มีจานวน 104 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 3,000 บาท มีจานวน
94 ราย คิ ด เป็ นร้อ ยละ 23.4 ค่าใช้จ่าย 9,001-12,000 บาท มี จานวน 39 ราย คิ ดเป็ นร้อ ยละ 9.8 และ
ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไป มีจานวน 28 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
21

ส่ วนที่ 2 ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ กรรมนั ก ท่ องเที่ ยวชาวจี น ที่ เข้ ามาใช้ บริ ก ารศู น ย์ ก ารค้ าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการใช้บริ การและ/หรื อ
ซื้อสินค้าประเภทใดบ้างในศูนย์การค้าอาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเภทร้ านค้าที่ใช้ บริการ
ร้านเครื่ องกีฬา
ร้านเครื่ องประดับ
ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ร้านซีดี ดีวดี ี
ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ
ร้านบริ การเครื อข่าย
ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั ทัวร์
บริ ษทั ประกันภัย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายยาและอาหารเพือ่ สุขภาพ
ร้านหนังสือและเครื่ องเขียน
ร้านอาหาร
ร้านแว่นตา
ร้านทาผม
ร้องเท้าและกระเป๋ า
ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่
ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านอุปกรณ์ดนตรี
ร้านนาฬิกา

จานวน (คน)
41
70
177
8
10
24
132
49
9
150
157
23
218
20
14
186
205
85
24
10
41
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ร้ อยละ
10.3
17.5
44.3
2.0
2.5
6.0
33.0
12.3
2.3
37.5
39.3
5.8
54.5
5.0
3.5
46.5
51.2
21.3
6.0
2.5
10.3

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการใช้บริ การและ/
หรื อซื้อสินค้าประเภทใดบ้างในศูนย์การค้าอาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเภทร้ านค้าที่ใช้ บริการ

จานวน (คน)
1

อื่นๆ

ร้ อยละ
0.3

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน จานวน 1 ราย
จากตารางที่ 4.7 พบว่า ประเภทร้านค้าในศูนย์การค้าอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด คือ ร้านอาหาร มีจานวน 218 ราย คิดเป็ นร้อยละ 54.5 รองลงมา คือร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ มี
จานวน 205 ราย คิดเป็ นร้อยละ 51.2 ร้องเท้าและกระเป๋ า มี จานวน 186 ราย คิดเป็ นร้อยละ 46.5 ร้าน
เครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีจานวน 177 ราย คิดเป็ นร้อยละ 44.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพ มีจานวน 157 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ร้านสะดวกซื้อ 150 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.5 ร้านเบเกอ
รี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม มี จานวน 132 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 33.0 ร้านสปาคลิ นิกเสริ มความงาม 85
ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.3 ร้านเครื่ องประดับ มีจานวน 70 ราย คิดเป็ นร้อยละ 17.5 บริ ษทั ทัวร์ มีจานวน
49 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.3 ร้านเครื่ องกีฬาและร้านนาฬิกา มีจานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ร้าน
บริ การเครื อข่ายและร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ มีจานวน 24 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ร้านหนังสื อและ
เครื่ องเขียน มีจานวน 23 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.8 ร้านแว่นตา มีจานวน 20 ราย คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ร้าน
ทาผม มีจานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 3.5 ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถและร้านอุปกรณ์ดนตรี มี
จานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.5 บริ ษทั ประกันภัย มีจานวน 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.3 ร้านซีดี ดีวีดี มี
จานวน 8 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.0 และอื่นๆ ได้แก่ ร้านชุ ดเครื่ องนอน มีจานวน 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ
0.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ
การใช้จ่าย ซื้อของ
รับประทานอาหาร
ใช้บริ การด้านความบันเทิง

จานวน (คน)
327
215
200
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ร้ อยละ
81.8
53.8
50.0

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
การติดต่อธุรกรรม
11
2.8
อื่นๆ
10
2.5
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น จานวน 10 ราย
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี วตั ถุ ประสงค์หลักในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ มีจานวน 327 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 81.8 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร มีจานวน 215 ราย คิดเป็ นร้อยละ 53.8 ใช้บริ การด้าน
ความบันเทิง มีจานวน 200 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.0 การติดต่อธุรกรรม มีจานวน 11 ราย คิดเป็ นร้อ ย
ละ 2.8 และอื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น มีจานวน 10 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสิ่ งจูงใจหลักในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
สิ่ งจูงใจหลักในการใช้ บริการ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์
ส่วนลดราคา แลก แจก แถม
สื่อสังคมออนไลน์
คาแนะนาจากคนรู ้จกั
อื่นๆ
รวม
หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง จานวน 2 ราย

จานวน (คน)
53
89
130
37
89
2
400

ร้ อยละ
13.2
22.3
32.5
9.2
22.3
0.5
100.0

จากตารางที่ 4.9 พบว่า สิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุดคือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม มีจานวน 130 ราย คิดเป็ นร้อยละ
32.5 รองลงมา คือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์และคาแนะนาจากคนรู ้จกั มีจานวน 89 ราย คิดเป็ นร้อยละ 22.3
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีจานวน 53 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.2 สื่ อสังคมออนไลน์ มีจานวน 37 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 9.2 และอื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง มีจานวน 2 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามผูท้ มี่ ีอิทธิพลในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้ที่มีอิทธิพลในการเข้ ามาใช้ บริการ

จานวน (คน)
95
157
67
73
8
0
400

ตัวเอง
เพือ่ น
ครอบครัว
บริ ษทั ทัวร์
ที่ทางาน
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
23.8
39.2
16.8
18.2
2.0
0.0
100.0

จากตารางที่ 4.10 พบว่ า ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ดในการใช้ บ ริ ก ารของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม คือ เพือ่ น มีจานวน 157 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ ตัวเอง มีจานวน 95 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 23.8 บริ ษทั ทัวร์ มี จานวน 73 ราย คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ครอบครัว มีจานวน 67 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 16.8 และที่ทางาน มีจานวน 8 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวันหยุดทีใ่ ช้บริ การ
ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
วันหยุดทีใ่ ช้ บริการศูนย์ การค้า
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
ไม่แน่นอน
รวม

จานวน (คน)
103
25
140
132
400

ร้ อยละ
25.8
6.2
35.0
33.0
100.0

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใช้บริ การในวันหยุดมากที่สุด คือ วันหยุด
ลาพักร้อนประจาปี มีจานวน 140 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.0 รองลงมา คือ ไม่แน่นอนมีจานวน 132 ราย
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คิดเป็ นร้อยละ 33.0 วันหยุดตามเทศกาลมี จานวน 103 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 25.8 และวันหยุดประจา
สัปดาห์ มีจานวน 25 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.2
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาในการใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ช่ วงเวลาในการใช้ บริการศูนย์การค้า
10:00-12:00
12:01-14:00
14:01-17:00
17:01-22:00
รวม

จานวน (คน)
37
121
174
68
400

ร้ อยละ
9.2
30.3
43.5
17.0
100.0

จากตารางที่ 4.12 พบว่ า ช่ ว งเวลาที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ
ช่วงเวลา 14:01-17:00 มี จานวน 174 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 43.5 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 มี
จานวน 121 ราย คิด เป็ นร้อ ยละ 30.3 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 มี จานวน 68 ราย คิ ดเป็ นร้อ ยละ 17.00
และช่วงเวลา 10:00-12:00 มีจานวน 37 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเดือนทีใ่ ช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ช่ วงเดือนในการใช้ บริการศูนย์ การค้า
มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
รวม

จานวน (คน)
44
104
197
55
400

ร้ อยละ
11.0
26.0
49.2
13.8
100.0

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ช่ วงเดื อนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามใช้บริ การมากที่สุด คือ ช่ วง
เดื อ น กรกฎาคม-กันยายน มี จานวน 197 ราย คิดเป็ นร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ ช่ วงเดื อ นเมษายนมิถุนายน มีจานวน 104 ราย คิดเป็ นร้อยละ 26.0 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีจานวน 55 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 13.8 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม มีจานวน 44 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้
บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
สถานทีส่ ่ วนใหญ่ ทใี่ ช้ บริการศูนย์ การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
เมญ่า
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
รวม

จานวน (คน)
120
156
45
50
29
400

ร้ อยละ
30.0
39.0
11.3
12.5
7.2
100.0

จากตารางที่ 4.14 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ จานวน 156 ราย คิดเป็ นร้อยละ 39.0
รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท จานวน 120 ราย คิดเป็ นร้อยละ 30.0 เมญ่า จานวน
50 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12.5 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว จานวน 45 ราย คิดเป็ นร้อยละ 11.3 และพรอมเมเน
ดา รี สอร์ท มอลล์ มีจานวน 29 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสาเหตุทใี่ ช้บริ การ
ศูนย์การค้าใดในอาเภอเมืองเชียงใหม่
สาเหตุที่ใช้ บริการศูนย์การค้า
จานวน (คน)
ความสะดวกในการเดินทาง
156
ใกล้ที่พกั
61
ความสวยงาม
63
ความหลากหลาย
193
สิ่งสานวยความสะดวก
165
อื่นๆ
3
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด จานวน 3 ราย
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ร้ อยละ
39.0
15.3
15.8
48.3
41.3
0.8

จากตารางที่ 4.15 พบว่า สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ความหลากหลาย มี จานวน 193 ราย คิ ดเป็ นร้อ ยละ 48.3 รองลงมา คือ สิ่ งสานวยความสะดวก มี
จานวน 165 ราย คิดเป็ นร้อยละ 41.3 ความสะดวกในการเดิ นทาง มีจานวน 156 ราย คิดเป็ นร้อยละ
39.0 ความสวยงาม มีจานวน 63 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ใกล้ที่พกั มีจานวน 61 ราย คิดเป็ นร้อยละ
15.3 และอื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด มีจานวน 3 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามแหล่งข้อมูลทีไ่ ด้รับในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้า
แหล่ งข้ อมูลที่ได้ รับในการใช้ บริการศูนย์ การค้า
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เวปไซด์
217
54.3
หนังสือนิตยสารสิ่งพิมพ์
53
13.3
สื่อสังคมออนไลน์
189
47.3
โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
122
30.5
ป้ ายโฆษณา
82
20.5
อื่นๆ
24
6.0
หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ จานวน 13 ราย ข้อมูลจากโรงแรม จานวน 4 ราย
ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมูลจากเพือ่ น จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ แหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้
บริ การศูน ย์การค้ามากที่ สุด คือ เวปไซด์ มี จานวน 217 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 54.3 รองลงมา คือ สื่ อ
สังคมออนไลน์ มีจานวน 189 ราย คิดเป็ นร้อยละ 47.3 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า มีจานวน 122 ราย คิด
เป็ นร้อยละ 30.5 ป้ ายโฆษณา มีจานวน 82 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.5 หนังสื อนิ ตยสารสิ่งพิมพ์ มีจานวน
53 ราย คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ มีจานวน 13 ราย ข้อมูลจากบริ ษทั นา
เที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมู ลจากโรงแรม จานวน 4 ราย และข้อ มูลจากเพื่อ น จานวน 2 ราย รวมอื่ นๆ
ทั้งสิ้น มีจานวน 24 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.0 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้า
ความถี่ในการใช้ บริการศูนย์ การค้า

จานวน (คน)
133
202
65
400

1 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

ร้ อยละ
33.2
50.5
16.3
100.0

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความถี่ ในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง มีจานวน 202 ราย คิดเป็ นร้อยละ 50.5 รองลงมา คือ 1 ครั้ง มีจานวน 133 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 33.2 และมากกว่า 3 ครั้ง มีจานวน 65 ราย คิดเป็ นร้อยละ 16.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามการเดินทางใช้บริ การใน
ศูนย์การค้า
การเดินทางใช้ บริการในศูนย์การค้า

จานวน (คน)
15
7
39
62
144
133
0
400

เดิน
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
อื่นๆ
รวม

ร้ อยละ
3.8
1.7
9.8
15.5
36.0
33.2
0
100.0

จากตารางที่ 4.18 พบว่า การเดิ น ทางใช้บ ริ การศูน ย์การค้ามากที่สุ ด คื อ รถโดยสาร
สาธารณะ มีจานวน 144 ราย คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ มี จานวน
133 ราย คิดเป็ นร้อยละ 33.2 รถยนต์ส่ วนตัว มี จานวน 62 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 15.5 จักรยานยนต์ มี
จานวน 39 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.8 เดิน มี จานวน 15 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ 3.8 และจักรยาน มี จานวน 7
ราย คิดเป็ นร้อยละ 1.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.19 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งใน
การใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ค่าในแต่ ละครั้งในการใช้ บริการศูนย์ การค้า
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500 บาท
1,501-3,000 บาท
3,001-4,500 บาท
4,501-6,000 บาท
6,001-7,500 บาท
7,501 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
38
80
97
124
47
14
400

ร้ อยละ
9.5
20.0
24.3
31.0
11.8
3.5
100.0

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 4,501-6,000 บาทต่อครั้ง มีจานวน 124 ราย คิดเป็ นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ
3,001-4,500 บาทต่ อ ครั้ ง มี จ านวน 97 ราย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.3 ใช้จ่ าย 1,501-3,000 บาทต่ อ ครั้ ง มี
จานวน 80 ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ใช้จ่าย 6,001-7,500 บาทต่อครั้ง มีจานวน 47 ราย คิดเป็ นร้อ ยละ
11.8 ใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500 บาทต่อครั้ง มีจานวน 38 ราย คิดเป็ นร้อยละ 9.5 และ 7,501 บาท
ขึ้นไปต่อครั้ง มีจานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 3.5 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับระดับความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่ องเที่ยว
ชาวจีนในการใช้ บริการศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์
ด้ านผลิตภัณฑ์

สิ นค้าและบริ การมีความ
หลากหลาย
สิ นค้าและบริ การมี
คุณภาพ
ปริ มาณสิ นค้าและบริ การ
เพียงพอต่อความต้องการ
สิ นค้าและบริ การตรงกับ
ความต้องการ

ระดับความสาคัญ
ปาน
มากทีส่ ุ ด
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
252
96
46
6
(63.0)
(24.0)
(11.5)
(1.5)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
(0.00)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

4.49
(มาก)

1

244
(61.0)

103
(25.8)

48
(12.0)

4
(1.0)

1
(0.2)

4.46
(มาก)

2

160
(40.0)

181
(45.3)

49
(12.2)

10
(2.5)

(0.00)

4.22
(มาก)

4

47
(11.8)

9
(2.3)

2
(0.5)

4.41
(มาก)
4.40
(มาก)

235
(58.8)

107
(26.8)
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

3

จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.40)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา คือ สินค้าและบริ การมีคุณภาพ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) สิ นค้าและบริ การตรงกับความต้องการ ให้ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) และปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านราคา

ด้ านราคา

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สิ นค้าและบริ การ
ราคาของสิ นค้าและบริ การ
ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
สถานที่อื่น

ระดับความสาคัญ
ปาน
มากทีส่ ุ ด
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
226
119
46
8
(56.5)
(29.8)
(11.5)
(2.0)
139
(34.8)

196
(49.0)

54
(13.5)

8
(2.0)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
1
(0.3)
3
(0.7)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

4.40
(มาก)

1

4.15
(มาก)

2

4.28
(มาก)

ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การด้านราคาในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความส าคัญ จากมากไปน้อ ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพสิ นค้าและบริ ก าร ให้ความสาคัญ มี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.40) รองลงมา คือ ราคาของสิ นค้าและบริ การถู กกว่าเมื่ อ เทียบกับ
สถานที่อื่น ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามลาดับ

32

ตารางที่ 4.22 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย
สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการ
เดินทาง
สถานที่สาหรับจอดรถ
เพียงพอ
ระยะเวลาเปิ ด – ปิ ด
ศูนย์การค้า

ระดับความสาคัญ
ปาน
มากทีส่ ุ ด
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
144
195
54
7
(36.0)
(48.8)
(13.5)
(1.8)
124
(31.0)
131
(32.8)

104
(26.0)
122
(30.5)
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
(0.00)

ค่าเฉลีย่
(แปล
ผล)

ลาดับที่

4.19
(มาก)

1

70
(17.5)

93
(23.3)

9
(2.3)

3.60
(มาก)

3

115
(28.7)

30
(7.5)

2
(0.5)

3.88
(มาก)

2

3.89
(มาก)

จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ ของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.89)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ สถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.19) รองลงมา คือ สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ ยในระดับ
มาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.88) และสถานที่ ส าหรับ จอดรถเพีย งพอ ให้ ค วามส าคัญ มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ

33

ตารางที่ 4.23 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้ านการส่ งเสริม
การตลาด
การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อ
ต่างๆ น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคา
สิ นค้าและบริ การ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล แลก
ของสมนาคุณ
มีพนักงานขายให้
คาแนะนาสิ นค้าและ
บริ การ
สิ ทธิพิเศษสาหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การคืน
ภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ –
ส่ ง

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความสาคัญ
ปาน
มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด ค่าเฉลีย่
กลาง
(แปลผล)
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

ลาดับที่

104
(26.0)

193
(48.2)

82
(20.5)

21
(5.3)

(0.00)

3.95
(มาก)

6

224
(56.0)

111
(27.7)

51
(12.7)

13
(3.3)

1
(0.3)

4.36
(มาก)

1

203
(50.7)

120
(30.0)

66
(16.5)

11
(2.8)

(0.00)

4.29
(มาก)

3

118
(29.5)

110
(27.5)

141
(35.2)

27
(6.8)

4
(1.0)

3.78
(มาก)

7

168
(42.0)

114
(28.5)

83
(20.7)

32
(8.0)

3
(0.8)

4.03
(มาก)

5

223
(55.7)

102
(25.5)

58
(14.5)

16
(4.0)

1
(0.3)

4.33
(มาก)

2

162
(40.5)

146
(36.5)
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

56
(14.0)

29
(7.2)

7
(1.8)

4.07
(มาก)
4.12
(มาก)

4

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ ของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การการส่ งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.12)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยใน
ระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.36) รองลงมา คื อ สิ ท ธิ พิ เศษส าหรั บ ชาวต่ า งชาติ เช่ น การคื น ภาษี ให้
ความส าคัญ มี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.33) การจัดกิ จกรรมพิเศษในช่ วงเทศกาลต่างๆ ให้
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ความส าคัญ มี ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.29) การให้บ ริ การฟรี รถรับ – ส่ ง ให้ความสาคัญ มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) มีพนักงานขายให้คาแนะนาสิ นค้าและบริ การ ให้ความสาคัญมี
ค่ า เฉลี่ ย ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.03) การโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ น่ า ดึ ง ดู ด ให้
ความสาคัญ มี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) และ การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุ ณ ให้
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านบุคลากร

ด้ านบุคลากร

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์
ดี
พนักงานมีความรู้ในตัว
สิ นค้าและบริ การ
จานวนพนักงานเพียงพอ
ต่อการให้บริ การ
การแต่งกายของพนักงาน
สุ ภาพ เรี ยบร้อย

ระดับความสาคัญ
ปาน
มากทีส่ ุ ด มาก
น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด ค่าเฉลีย่
ลาดับที่
กลาง
(แปลผล)
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
4.30
217
104
61
16
2
2
(มาก)
(54.2)
(26.0)
(15.3)
(4.0)
(0.5)
4.32
210
119
59
12
1
(มาก)
(52.5)
(29.8)
(14.8)
(3.0)
(0.00)
4.14
139
190
57
14
3
(มาก)
(34.8)
(47.5)
(14.2)
(3.5)
(0.00)
133
(33.3)

123
(30.7)

136
(34.0)

6
(1.5)

2
(0.5)

3.95
(มาก)

4

4.18
(มาก)

ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.18)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) รองลงมา คือ พนักงานมี มนุ ษยสัมพันธ์ดี ให้ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับ
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มาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) และการแต่งกายของพนักงานสุ ภาพ เรี ยบร้อย ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.25 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการ
ด้ านกระบวนการ
ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
ความถูกต้องในการใน
บริ การ
ปริ มาณสิ่ งอานวยความ
สะดวกที่เพียงพอ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์การค้า

ระดับความสาคัญ
มากทีส่ ุ ด
มาก ปานกลาง น้ อย
จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
164
177
53
4
(41.0)
(44.2)
(13.3)
(1.0)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
2
(0.5)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

4.24
(มาก)

4

236
(59.0)

116
(29.0)

46
(11.5)

2
(0.5)

(0.00)

4.45
(มาก)

2

227
(56.7)

119
(29.7)

48
(12.0)

3
(0.8)

3
(0.8)

4.41
(มาก)

3

260
(65.0)

96
(24.0)

43
(10.7)

(0.00)

1
(0.3)

ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

4.54
(มาก
ที่สุด)
4.41
(มาก)

1

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมีค่าเฉลี่ ยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.41)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.54) รองลงมา คื อ ความถู ก ต้อ งในการในบริ ก าร ให้ ค วามส าคัญ มี
ค่าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.45) ปริ ม าณสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เพียงพอ ให้ค วามส าคัญ มี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) และความรวดเร็ วในการให้บริ การ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ ยใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพ
ด้ านการสร้ างและ
นาเสนอทางกายภาพ
ความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า
ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า
ความทันสมัยของ
ศูนย์การค้า
การจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซื้อสิ นค้า

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับความสาคัญ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)

ลาดับที่

160
(40.0)

187
(46.8)

48
(12.0)

4
(1.0)

1
(0.3)

4.25
(มาก)

3

153
(38.3)

193
(48.3)

46
(11.5)

8
(2.0)

(0.00)

4.23
(มาก)

4

242
(60.5)

113
(28.2)

41
(10.3)

3
(0.8)

1
(0.3)

4.48
(มาก)

1

240
(60.0)

116
(29.0)

36
(9.0)

7
(1.8)

1
(0.3)

4.47
(มาก)

2

4.36
(มาก)

ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพในการใช้บริ การศูนย์การค้า โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36)
โดยส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารในปั จจัย ย่อ ยเรี ย งตามค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ
ความสาคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ความทันสมัยของศูนย์การค้า ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(ค่ าเฉลี่ ย 4.48) รองลงมา คื อ การจัด ผัง ร้ านค้า เป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า ให้
ความส าคัญ มี ค่ าเฉลี่ ย ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.47) ความสะอาดของพึ้ น ที่ ภ ายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า ให้ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) และความสวยงามในการตกแต่ง
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.27 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี ผลต่ อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์

ค่าเฉลีย่
4.40

ด้านราคา

4.28

ระดับความสาคัญ
มาก
มาก

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

3.89

มาก

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

4.12
4.18

มาก

4.41
4.36

มาก

4.23

มาก

ด้านบุคลากร
ด้านกระบวนการ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ค่าเฉลีย่ รวม

มาก
มาก

ลาดับที่

2
4
7
6
5
1
3

จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ค วามส าคัญ กับ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.23) โดยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) รองลงมา คือ
ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ค วามสาคัญ มี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.40) ด้านการสร้ างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้านราคา ให้ความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.28) ด้านบุคลากร ให้ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย
4.18) ด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ให้ค วามส าคัญ มี ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.12) และด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่าย ให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4

ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวจีนในการใช้ บริ การศูนย์ การค้าในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนและค่ าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยต่ อวัน

ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนและร้ อ ยละของประเภทการใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ประเภทการใช้ บริการและ/หรือซื้อ
สินค้า
ร้านเครื่ องกีฬา
ร้านเครื่ องประดับ
ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ร้านซีดี ดีวีดี
ร้ านบริ ก ารล้างรถเครื่ อ งประดับ รถ
ร้านบริ การเครื อข่าย
ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั ทัวร์
บริ ษทั ประกันภัย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุ ขภาพ

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
32
(23.7) (5)
13
(9.6) (12)
29
(21.5) (8)
6
(4.4) (14)
5
(3.7) (15)
23
(17.0) (9)
30
(22.2) (7)
17
(12.6) (10)
6
(4.4) (14)
31
(23.0) (6)
37
(27.4) (4)
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หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
9
(3.4) (13)
57
(21.5) (9)
148
(55.8) (2)
2
(0.8) (18)
5
(1.9) (16)
1
(0.4) (19)
102
(38.5) (7)
32
(12.1) (10)
3
(1.1) (17)
119
(44.9) (6)
120
(45.3) (5)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
41
(10.2) (11)
70
(17.5) (9)
177
(44.3) (4)
8
(2.0) (18)
10
(2.5) (16)
24
(6.0) (12)
132
(33.0) (7)
49
(12.2) (10)
9
(2.2) (17)
150
(37.5) (6)
157
(39.2) (5)

ตารางที่ 4.28 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ประเภทการใช้ บริการและ/หรือซื้อ
สินค้า
ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน
ร้านอาหาร
ร้านแว่นตา
ร้านทาผม
ร้องเท้าและกระเป๋ า
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านอุปกรณ์ดนตรี
ร้านนาฬิกา
อื่นๆ

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
9
(6.7) (13)
81
(60.0) (1)
13
(9.6) (12)
5
(3.7) (15)
63
(46.7) (2)
53
(39.3) (3)
15
(11.1) (11)
13
(9.6) (12)
2
(1.5) (16)
30
(22.2) (7)
0
(0.0) (0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
14
(5.3) (11)
137
(51.7) (3)
7
(2.6) (15)
9
(3.4) (13)
123
(46.4) (4)
152
(57.4) (1)
70
(26.4) (8)
11
(4.2) (12)
8
(3.0) (14)
11
(4.2) (12)
1
(0.4) (19)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
23
(5.8) (13)
218
(54.5) (1)
20
(5.0) (14)
14
(3.5) (15)
186
(46.5) (3)
205
(51.2) (2)
85
(21.2) (8)
24
(6.0) (12)
10
(2.5) (16)
41
(10.2) (11)
1
(0.2) (19)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน จานวน 1 ราย
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้ามาก
ที่สุด ได้แก่ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 60.0 รองลงมา คือ ร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 46.7 ร้าน
เสื้ อ ผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 39.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 27.4 ร้านเครื่ อ ง
กีฬา คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 23.0 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่าง เครื่ องดื่มและร้าน
นาฬิกา คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 17.0 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 12.6
ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ร้านหนังสือและเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ร้าน
แว่นตา ร้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ และร้านเครื่ อ งประดับ คิดเป็ นร้อยละ 9.6 บริ ษทั ประกันภัยและ
ร้านซี ดี ดีวีดี คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถและร้านทาผม คิดเป็ นร้อยละ 3.7
ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้ามากที่สุด ได้แก่ ร้านเสื้ อผ้า
แฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 55.8
ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 51.7 ร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อ ยละ 46.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
สุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 45.3 ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 44.9 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 26.4 ร้านเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อย
ละ 21.5 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 12.1 ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ร้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์และร้านนาฬิกา คิดเป็ นร้อ ยละ 4.2 ร้านเครื่ องกี ฬาและร้านทาผม คิดเป็ นร้อ ยละ 3.4
ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ร้านแว่นตา คิดเป็ นร้อยละ 2.6 ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับ
รถ คิดเป็ นร้อยละ 1.9 บริ ษทั ประกัน ภัยรถ คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ร้านซี ดี ดี วีดี คิดเป็ นร้อ ยละ 0.8 ร้าน
บริ การเครื อข่าย และอื่นๆ(ร้านชุดเครื่ องนอน) เป็ นร้อยละ 0.4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.29 แสดงจานวนและร้ อ ยละของประเภทการใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า
ร้านเครื่ องกีฬา
ร้านเครื่ องประดับ
ร้ าน เค รื่ อ งส าอ างแ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ร้านซีดี ดีวีดี
ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เครื่ องประดับรถ
ร้านบริ การเครื อข่าย
ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและ
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั ทัวร์
บริ ษทั ประกันภัย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้ านขายยาและอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31 – 40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
20
15
(12.6) (9)
(11.5) (10)
24
16
(15.1) (8)
(12.3) (9)
74
54
(46.5) (3)
(41.5) (4)
5
1
(3.1) (17)
(0.8) (16)
5
1
(3.1) (17)
(0.8) (16)
12
8
(7.5) (12)
(6.2) (12)
50
41
(31.4) (6)
(31.5) (7)
18
15
(11.3) (11)
(11.5) (10)
5
2
(3.1) (17)
(1.5) (15)
60
48
(37.7) (4)
(36.9) (6)
53
49
(33.3) (5)
(37.7) (5)
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41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
6
(5.4) (13)
30
(27.0) (8)
49
(44.1) (5)
2
(1.8) (16)
4
(3.6) (14)
4
(3.6) (14)
41
(36.9) (7)
16
(14.4) (10)
2
(1.8) (16)
42
(37.8) (6)
55
(49.5) (3)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
41
(10.2) (11)
70
(17.5) (9)
177
(44.2) (4)
8
(2.0) (17)
10
(2.5) (15)
24
(6.0) (12)
132
(33.0) (7)
49
(12.2) (10)
9
(2.2) (16)
150
(37.5) (6)
157
(39.2) (5)

ตารางที่ 4.29 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า
ร้ า นห นั ง สื อ และเครื่ อ ง
เขียน
ร้านอาหาร
ร้านแว่นตา
ร้านทาผม
ร้านร้องเท้าและกระเป๋ า
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
ร้านสปาคลิ นิก เสริ มความ
งาม
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร้านอุปกรณ์ดนตรี
ร้านนาฬิกา
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
30 ปี
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
10
(6.3) (13)
86
(54.1) (1)
10
(6.3) (13)
7
(4.4) (15)
74
(46.5) (3)
81
(50.9) (2)
36
(22.6) (7)
8
(5.0) (14)
6
(3.8) (16)
19
(11.9) (10)
1
(0.6) (18)

31 – 40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
4
(3.1) (14)
75
(57.7) (1)
1
(0.8) (16)
4
(3.1) (14)
62
(47.7) (3)
68
(52.3) (2)
21
(16.2) (8)
6
(4.6) (13)
1
(0.8) (16)
12
(9.2) (11)
0
(0.0) (0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
9
(8.1) (12)
57
(51.4) (1)
9
(8.1) (12)
3
(2.7) (15)
50
(45.0) (4)
56
(50.5) (2)
28
(25.2) (9)
10
(9.0) (11)
3
(2.7) (15)
10
(9.0) (11)
0
(0.0) (0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
23
(5.8) (13)
218
(54.5) (1)
20
(5.0) (13)
14
(3.5) (14)
186
(46.5) (3)
205
(51.2) (2)
85
(21.2) (8)
24
(6.0) (12)
10
(2.5) (15)
41
(10.2) (11)
1
(0.2) (18)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน จานวน 1 ราย
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จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ใช้บริ การและ/
หรื อซื้อสินค้ามากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 54.1 รองลงมา คือ ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อย
ละ 50.9 ร้านร้องเท้าและกระเป๋ าและ ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 46.5 ร้าน
สะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ คิดเป็ นร้อ ยละ 33.3 ร้านเบเกอรี่
อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม คิดเป็ นร้อยละ 31.4 ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 22.6 ร้าน
เครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 15.1 ร้านเครื่ องกีฬา คิดเป็ นร้อยละ 12.6 ร้านนาฬิกา คิดเป็ นร้อยละ 11.9
บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 7.5 ร้านแว่นตาและร้านหนังสื อ
และเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ร้านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ร้านทาผม คิดเป็ น
ร้อ ยละ 4.4 ร้านอุ ปกรณ์ ดนตรี คิดเป็ นร้อ ยละ 3.8 ร้านซี ดี ดี วีดี ร้านบริ การล้างรถเครื่ อ งประดับรถ
บริ ษทั ประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 3.1 และ อื่นๆ (ร้านชุดเครื่ องนอน) เป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริ การและ/หรื อ ซื้ อ สิ นค้ามากที่ สุด คือ
ร้านอาหาร คิ ด เป็ นร้อ ยละ 57.7 รองลงมา คื อ ร้านเสื้ อ ผ้าแฟชั่น คิ ด เป็ นร้อ ยละ 52.3 ร้อ งเท้าและ
กระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 47.7 ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อ ยละ 41.5 ร้านขายยา
และอาหารเพือ่ สุขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 36.9 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่าง
และเครื่ อ งดื่ ม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 31.5 ร้ า นสปาคลิ นิ ก เสริ ม ความงาม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.2 ร้ า น
เครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 12.3 ร้านเครื่ องกีฬาและบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ร้านนาฬิกา คิด
เป็ นร้อยละ 9.2 ร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 4.6
ร้านหนังสือและเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 3.1 ร้านทาผม คิดเป็ นร้อยละ 3.1 บริ ษทั ประกันภัย คิดเป็ น
ร้อยละ 1.1 ร้านซี ดี ดีวีดี ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ ร้านแว่นตา และร้านอุปกรณ์ดนตรี เป็ น
ร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามอายุ 41 ปี ขึ้ น ไป ใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า มากที่ สุ ด คื อ
ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 51.4 รองลงมา คือ ร้านเสื้ อ ผ้าแฟชั่น คิดเป็ นร้อยละ 50.5 ร้านขายยาและ
อาหารเพื่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 49.5 ร้านร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 45.0 ร้านเครื่ องสาอาง
และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 44.1 ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ร้านเบ
เกอรี่ อาหารว่างและเครื่ อ งดื่ ม คิดเป็ นร้อ ยละ 36.9 ร้านเครื่ อ งประดับ คิดเป็ นร้อ ยละ 27.0 ร้านสปา
คลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 25.2 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.4 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
และร้านนาฬิ กา คิดเป็ นร้อยละ 9.0 ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน และร้านแว่นตา คิดเป็ นร้อยละ 8.1
ร้านเครื่ องกีฬา คิดเป็ นร้อยละ 5.4 ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ และร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ น
ร้อ ยละ 3.6 ร้านทาผม และร้านอุ ปกรณ์ ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ร้านซี ดี ดี วีดี และบริ ษทั ประกันภัย
คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.30 แสดงจานวนและร้ อ ยละของประเภทการใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า
ร้านเครื่ องกีฬา
ร้านเครื่ องประดับ
ร้ า น เค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ร้านซีดี ดีวีดี
ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เครื่ องประดับรถ
ร้านบริ การเครื อข่าย
ร้ านเบเกอรี่ อาหารว่ างและ
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั ทัวร์
บริ ษทั ประกันภัย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้ า นขายยาและอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
9
15
(5.9) (10)
(15.5) (10)
41
19
(25.6) (9)
(19.6) (8)
77
46
(48.1) (3)
(47.4) (4)
4
3
(2.5) (14)
(3.1) (14)
5
1
(3.1) (13)
(1.0) (16)
5
10
(3.1) (13)
(10.3) (11)
63
36
(39.4) (7)
(37.1) (7)
22
10
(13.8) (10)
(10.3) (11)
3
2
(1.9) (15)
(2.1) (15)
68
41
(42.5) (6)
(42.3) (5)
83
38
(51.9) (1)
(39.2) (6)
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ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
17
(11.9) (10)
10
(7.0) (12)
54
(37.8) (4)
1
(0.7) (18)
4
(2.8) (16)
9
(6.3) (13)
33
(23.1) (7)
17
(11.9) (10)
4
(2.8) (16)
41
(28.7) (5)
36
(25.2) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
41
(10.2) (11)
70
(17.5) (9)
177
(44.2) (4)
8
(2.0) (17)
10
(2.5) (15)
24
(6.0) (12)
132
(33.0) (7)
49
(12.2) (10)
9
(2.2) (16)
150
(37.5) (6)
157
(39.2) (5)

ตารางที่ 4.30 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน
9
2
(5.6) (10)
(2.1) (15)
ร้านอาหาร
72
55
(45.0) (4)
(56.7) (2)
ร้านแว่นตา
6
7
(3.8) (12)
(7.2) (12)
ร้านทาผม
8
1
(5.0) (11)
(1.0) (16)
ร้องเท้าและกระเป๋ า
70
50
(43.8) (5)
(51.5) (3)
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
81
56
(50.6) (2)
(57.7) (1)
ร้ า นสปาคลิ นิ ก เสริ มความ
44
19
งาม
(27.5) (8)
(19.6) (8)
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
6
6
(3.8) (12)
(6.2) (13)
ร้านอุปกรณ์ดนตรี
6
1
(3.8) (12)
(1.0) (16)
ร้านนาฬิกา
4
17
(2.5) (14)
(17.5) (9)
อื่นๆ
1
0
(0.6) (16)
(0.0) (0)
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
12
(8.4) (11)
91
(63.6) (1)
7
(4.9) (14)
5
(3.5) (15)
66
(46.2) (3)
68
(47.6) (2)
22
(15.4) (8)
12
(8.4) (11)
2
(2.1) (17)
20
(14.0) (9)
0
(0.0) (0)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน จานวน 1 ราย
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รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
23
(5.8) (13)
218
(54.5) (1)
20
(5.0) (13)
14
(3.5) (14)
186
(46.5) (3)
205
(51.2) (2)
85
(21.2) (8)
24
(6.0) (12)
10
(2.5) (15)
41
(10.2) (11)
1
(0.2) (18)

จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน
ใช้บริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ นค้ามากที่สุ ด คื อ ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ขภาพ คิดเป็ นร้อ ยละ 51.9
รองลงมา คือ ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อ ยละ 50.6 ร้านเครื่ องสาอางและผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ น
ร้อยละ 48.1 ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 45.0 ร้านร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 43.8 ร้านสะดวก
ซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 42.5 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 39.4 ร้านสปาคลินิกเสริ ม
ความงาม คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ร้านเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 25.6 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 13.8
ร้านเครื่ องกีฬา และร้านหนังสือและเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 5.9 ร้านทาผม คิดเป็ นร้อยละ 5.0 ร้าน
แว่น ตาร้านอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละร้านอุ ป กรณ์ ด นตรี คิด เป็ นร้อ ยละ 3.8 ร้านบริ ก ารล้างรถ
เครื่ องประดับรถ และร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 3.1 ร้านซีดี ดีวดี ีและร้านนาฬิกา คิดเป็ นร้อย
ละ 2.5 บริ ษทั ประกันภัย คิดเป็ นร้อยละ 1.9 และอื่นๆ (ร้านชุดเครื่ องนอน) เป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใช้บริ การและ/หรื อซื้ อ
สินค้ามากที่สุด คือ ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 56.7
ร้อ งเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 47.4
ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 42.3 ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 39.2 ร้านเบเกอรี่
อาหารว่างและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 37.1 ร้านเครื่ องประดับและร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิด
เป็ นร้อ ยละ 19.4 ร้านนาฬิ กา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.5 ร้ านเครื่ อ งกี ฬ า คิ ดเป็ นร้อ ยละ 15.5 ร้านบริ ก าร
เครื อ ข่ า ยและบริ ษ ั ท ทั ว ร์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.3 ร้ า นแว่ น ตา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 7.2 ร้ า นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นร้อยละ 3.4 ร้านซี ดี ดีวดี ี คิดเป็ นร้อยละ 3.1 บริ ษทั ประกันภัยและร้านหนังสื อและ
เครื่ อ งเขียน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 และ ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ ร้านทาผม และร้านอุ ปกรณ์
ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต้ งั แต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้า
มากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 47.6 ร้อง
เท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 46.2 ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ร้าน
สะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 28.7 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ คิดเป็ นร้อ ยละ 25.2 ร้านเบเกอรี่
อาหารว่างและเครื่ องดื่ ม คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 15.4 ร้าน
นาฬิกา คิดเป็ นร้อยละ 14.0 ร้านเครื่ องกีฬาและบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.9 ร้านหนังสื อและเครื่ อง
เขียน และร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 8.4 เครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ร้านบริ การ
เครื อข่าย คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ร้านแว่นตา คิดเป็ นร้อยละ 4.9 ร้านทาผม เป็ นร้อยละ 3.5 ร้านบริ การล้าง
รถเครื่ อ งประดับรถและบริ ษทั ประกันภัย คิดเป็ นร้อ ยละ 2.8 ร้านอุ ปกรณ์ ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 2.1
และ ร้านซีดี ดีวดี ี คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.31 แสดงจานวนและร้ อ ยละของประเภทการใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า
ร้านเครื่ องกีฬา
ร้านเครื่ องประดับ
ร้ า น เค รื่ อ ง ส า อ า ง แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ร้านซีดี ดีวีดี
ร้ า น บ ริ ก า ร ล้ า ง ร ถ
เครื่ องประดับรถ
ร้านบริ การเครื อข่าย
ร้ านเบเกอรี่ อาหารว่ างและ
เครื่ องดื่ม
บริ ษทั ทัวร์
บริ ษทั ประกันภัย
ร้านสะดวกซื้อ
ร้ า นขายยาและอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
7
10
24
(7.4) (10)
(7.4) (10)
(14.0) (11)
13
28
29
(13.8) (7)
(20.7) (8)
(17.0) (9)
28
64
54
(29.8) (5)
(47.4) (2)
(49.7) (6)
2
2
4
(2.1) (14)
(1.5) (17)
(2.3) (18)
4
2
4
(4.3) (12)
(1.5) (17)
(2.3) (18)
4
3
17
(4.3) (12)
(2.2) (16)
(9.9) (13)
34
57
41
(36.2) (3)
(42.2) (5)
(24.0) (7)
8
22
19
(8.5) (9)
(16.3) (9)
(11.1) (12)
0
7
2
(0.0) (0)
(5.2) (12)
(1.2) (19)
27
54
69
(28.7) (6)
(40.0) (6)
(40.4) (5)
32
54
71
(34.0) (4)
(40.0) (6)
(7.4) (4)
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รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
41
(10.2) (11)
70
(17.5) (9)
177
(44.2) (4)
8
(2.0) (17)
10
(2.5) (15)
24
(6.0) (12)
132
(33.0) (7)
49
(12.2) (10)
9
(2.2) (16)
150
(37.5) (6)
157
(39.2) (5)

ตารางที่ 4.31 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของประเภทการใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน
7
6
10
(7.4) (10)
(4.4) (13)
(5.8) (15)
ร้านอาหาร
46
74
98
(48.9) (1)
(54.8) (1)
(57.3) (3)
ร้านแว่นตา
3
9
8
(3.2) (13)
(6.7) (11)
(4.7) (16)
ร้านทาผม
4
4
6
(4.3) (12)
(3.0) (15)
(3.5) (17)
ร้านร้องเท้าและกระเป๋ า
28
59
99
(29.8) (5)
(43.7) (4)
(57.9) (2)
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
40
62
103
(42.6) (2)
(45.9) (3)
(60.2) (1)
ร้ า นสปาคลิ นิ ก เสริ มความ
12
36
37
งาม
(12.8) (8)
(26.7) (7)
(21.6) (8)
ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5
5
14
(5.3) (11)
(3.7) (14)
(8.2) (14)
ร้านอุปกรณ์ดนตรี
5
4
1
(5.3) (11)
(3.0) (15)
(0.6) (20)
ร้านนาฬิกา
8
5
28
(8.5) (9)
(3.7) (14)
(16.4) (10)
อื่นๆ
0
0
1
(0.0) (0)
(0.0) (0)
(0.6) (20)
ประเภทการใช้ บริการและ/
หรือซื้อสินค้า

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน จานวน 1 ราย
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รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
23
(5.8) (13)
218
(54.5) (1)
20
(5.0) (13)
14
(3.5) (14)
186
(46.5) (3)
205
(51.2) (2)
85
(21.2) (8)
24
(6.0) (12)
10
(2.5) (15)
41
(10.2) (11)
1
(0.2) (18)

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชี ย งใหม่ เฉลี่ ย ต่ อ วัน ต่ ากว่าหรื อ เท่ า กับ 3,000 บาท ใช้บ ริ ก ารและ/หรื อ ซื้ อ สิ น ค้า มากที่ สุ ด คื อ
ร้านอาหาร คิ ด เป็ นร้อ ยละ 48.9 รองลงมา คื อ ร้ านเสื้ อ ผ้าแฟชั่น คิ ด เป็ นร้อ ยละ 42.6 ร้ านเบเกอรี่
อาหารว่างและเครื่ อ งดื่ ม คิดเป็ นร้อ ยละ 36.2 ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ขภาพ คิดเป็ นร้อ ยละ 34.0
ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และร้านร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 29.8 ร้านสะดวก
ซื้อ คิดเป็ นร้อยละ 28.7 ร้านเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ น
ร้อยละ 12.8 บริ ษทั ทัวร์และร้านนาฬิกา คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ร้านเครื่ องกีฬา และร้านหนังสื อและเครื่ อง
เขียน คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ร้านอุ ปกรณ์ อิ เล็กทรอนิ กส์และร้านอุปกรณ์ ดนตรี คิดเป็ นร้อ ยละ 5.3 ร้าน
บริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ ร้านบริ การเครื อข่ายและร้านทาผม คิดเป็ นร้อยละ 4.3 ร้านแว่นตา คิด
เป็ นร้อยละ 3.2 และร้านซีดี ดีวดี ี เป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท ใช้บริ การและ/หรื อซื้ อสิ นค้ามากที่สุด คือ ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 54.8 รองลงมา คือ
ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 47.4 ร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 45.9 ร้าน
ร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 43.7 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 42.2 ร้าน
สะดวกซื้ อและร้านขายยาและอาหารเพื่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 40.0 ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม
คิดเป็ นร้อยละ 26.7 ร้านเครื่ องประดับ คิดเป็ นร้อยละ 20.7 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 16.3 ร้านเครื่ อง
กี ฬ า คิด เป็ นร้อยละ 7.4 ร้านแว่น ตา คิด เป็ นร้อ ยละ 6.7 บริ ษ ัท ประกัน ภัย คิด เป็ นร้อ ยละ 5.2 ร้าน
หนังสื อและเครื่ องเขียน คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ร้านอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นร้อ ยละ 3.7 ร้านนาฬิกา
และร้านทาผม คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ร้านอุปกรณ์ดนตรี คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ร้านบริ การเครื อข่าย คิดเป็ น
ร้อยละ 2.2 และ ร้านซีดี ดีวดี ีและร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ คิดเป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป ใช้บ ริ การและ/หรื อ ซื้ อสิ น ค้ามากที่สุด คือ ร้านเสื้ อ ผ้าแฟชัน่ คิดเป็ นร้อ ยละ 60.2
รองลงมา คือ ร้านร้องเท้าและกระเป๋ า คิดเป็ นร้อยละ 57.9 ร้านอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 57.3 ร้านขายยา
และอาหารเพื่อสุ ขภาพ คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ร้านสะดวกซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 40.4 ร้านเครื่ องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว คิดเป็ นร้อยละ 49.7 ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ร้านส
ปาคลินิกเสริ มความงาม คิดเป็ นร้อยละ 21.6 เครื่ อ งประดับ คิดเป็ นร้อยละ 17.0 ร้านนาฬิกา คิดเป็ น
ร้อยละ 16.4 ร้านเครื่ องกีฬา คิดเป็ นร้อ ยละ 14.0 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ร้านบริ การเครื อข่าย
คิดเป็ นร้อยละ 9.9 ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 8.2 ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 5.8 และ ร้านแว่นตา คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ร้านทาผม คิดเป็ นร้อ ยละ 3.5 ร้านซี ดี ดี วีดีและร้าน
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บริ ก ารล้างรถเครื่ อ งประดับ รถ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 2.3 บริ ษ ัท ประกัน ภัย คิด เป็ นร้อ ยละ 1.2 และร้า น
อุปกรณ์ดนตรี และอื่นๆ ได้แก่ ร้านชุดเครื่ องนอน คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ

การใช้จ่าย ซื้อของ
รับประทานอาหาร
ใช้บริ การด้านความบันเทิง
การติดต่อธุรกรรม
อื่นๆ

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
108
(80.0) (1)
83
(61.5) (2)
66
(48.9) (3)
6
(4.4) (4)
3
(2.2) (5)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
219
(82.6) (1)
132
(49.8) (2)
134
(55.8) (3)
5
(1.9) (4)
7
(2.6) (5)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
327
(81.8) (1)
215
(53.8) (2)
200
(50.0) (3)
11
(2.8) (4)
10
(2.5) (5)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น จานวน 10 ราย
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมี วตั ถุ ประสงค์ในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อยละ 80.0 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิด
เป็ นร้อยละ 61.5 ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 48.9 การติดต่อธุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 4.4
และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมี วตั ถุ ประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อยละ 82.6 รองลงมา คือ ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 55.8
รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 49.8 อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 2.6 และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ
1.9 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
การใช้จ่าย ซื้อของ
131
106
(82.4) (1)
(81.5) (1)
รับประทานอาหาร
77
74
(48.4) (3)
(56.9) (2)
ใช้บริ การด้านความบันเทิง
81
67
(50.9) (2)
(51.5) (3)
การติดต่อธุรกรรม
1
5
(0.6) (5)
(3.8) (4)
อื่นๆ
2
5
(1.3) (4)
(3.8) (4)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
90
(81.1) (1)
64
(57.7) (2)
52
(46.8) (3)
5
(4.5) (4)
3
(2.7) (5)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
327
(81.8) (1)
215
(53.8) (2)
200
(50.0) (3)
11
(2.8) (4)
10
(2.5) (5)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น จานวน 10 ราย
จากตารางที่ 4.33 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีวตั ถุประสงค์
ในการใช้บริ การศูนย์การค้า มากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อ ของ คิดเป็ นร้อ ยละ 82.4 รองลงมา คือ ใช้
บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 50.9 รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 48.4 และอื่นๆ คิดเป็ น
ร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มี วตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อยละ 81.5 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ
56.9 ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 51.5 และการติดต่อธุรกรรมและอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
3.8 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 41 ปี ขึ้นไป มี วตั ถุ ประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อยละ 81.1 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 57.7
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ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 46.8 การติดต่อ ธุรกรรม คิดเป็ นร้อ ยละ 4.5 และอื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.34 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
การใช้จ่าย ซื้อของ
122
82
(76.2) (1)
(84.5) (1)
รับประทานอาหาร
86
58
(53.8) (2)
(59.8) (3)
ใช้บริ การด้านความบันเทิง
68
61
(42.5) (3)
(62.9) (2)
การติดต่อธุรกรรม
4
2
(2.5) (5)
(2.1) (4)
อื่นๆ
5
2
(3.1) (4)
(2.1) (4)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
123
(86.0) (1)
71
(49.7) (2)
71
(49.7) (2)
5
(3.5) (3)
3
(2.1) (4)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
327
(81.8) (1)
215
(53.8) (2)
200
(50.0) (3)
11
(2.8) (4)
10
(2.5) (5)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น จานวน 10 ราย
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อย
ละ 76.2 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 53.8 ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อย
ละ 42.5 อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 3.1 และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 2.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน 6,001-9,000 หยวน มีวตั ถุประสงค์ในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้อของ คิดเป็ นร้อยละ 84.5 รองลงมา คือ ใช้บริ การด้าน
ความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 62.9 รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 59.8 การติดต่อธุรกรรมและอื่นๆ
คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต้งั แต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้อของ คิดเป็ นร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร และ
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ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 49.7 การติดต่อ ธุรกรรม คิดเป็ นร้อ ยละ 3.5 และอื่นๆ คิด
เป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัต ถุ ป ระสงค์ใ นการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการ

การใช้จ่าย ซื้อของ
รับประทานอาหาร
ใช้บริ การด้านความบันเทิง
การติดต่อธุรกรรม
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
71
109
147
(75.5) (1)
(80.7) (1)
(86.0) (1)
49
86
80
(52.1) (2)
(63.7) (2)
(46.8) (3)
38
57
105
(40.4) (3)
(42.2) (3)
(61.4) (2)
2
3
6
(2.1) (4)
(2.2) (5)
(3.5) (4)
2
6
2
(2.1) (4)
(4.4) (4)
(1.2) (5)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
327
(81.8) (1)
215
(53.8) (2)
200
(50.0) (3)
11
(2.8) (4)
10
(2.5) (5)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น จานวน 10 ราย
จากตารางที่ 4.35 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่ าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชี ยงใหม่ เฉลี่ ยต่อ วันต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท มี วตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 52.1
ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 40.4 การติดต่อธุรกรรมและอื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น คิดเป็ น
ร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้อของ คิดเป็ นร้อยละ
80.7 รองลงมา คือ รับประทานอาหาร คิดเป็ นร้อยละ 63.7 ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ
42.2 อื่นๆ ได้แก่ มาเดินเล่น และการติดต่อธุรกรรม คิดเป็ นร้อยละ 2.2 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ การใช้จ่าย ซื้ อของ คิดเป็ น
ร้อยละ 86.0 รองลงมา คือ ใช้บริ การด้านความบันเทิง คิดเป็ นร้อยละ 61.4 รับประทานอาหาร คิดเป็ น
ร้อ ยละ 53.8 การติด ต่อ ธุ รกรรม คิดเป็ นร้อ ยละ 3.5 และอื่ นๆ ได้แก่ มาเดิ น เล่ น คิด เป็ นร้อ ยละ 1.2
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสิ่ งจู ง ใจหลัก ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
สิ่งจูงใจหลักในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
สื่ อสังคมออนไลน์
คาแนะนาจากคนรู้จกั
อื่นๆ
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
18
(13.3) (4)
23
(17.0) (3)
38
(28.1) (2)
16
(11.9) (5)
39
(28.9) (1)
1
(0.7) (6)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
35
(13.2) (4)
66
(24.9) (2)
92
(34.7) (1)
21
(7.9) (5)
50
(18.9) (3)
1
(0.4) (6)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(13.2) (3)
89
(22.2) (2)
130
(32.5) (1)
37
(9.2) (4)
89
(22.2) (2)
2
(0.5) (5)
400
(100.0)

หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมี สิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 28.9 รองลงมา คือ ส่ วนลดราคา แลก
แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 28.1 ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 17.0 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิด
เป็ นร้อยละ 13.3 สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมี สิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 34.7 รองลงมา คือ ชื่อ เสี ยง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ
24.9 การคาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อ ยละ 18.9 โฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 13.2 สื่ อ
สังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 7.9 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.37 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสิ่ งจู ง ใจหลัก ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
สิ่งจูงใจหลักในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
สื่ อสังคมออนไลน์
คาแนะนาจากคนรู้จกั
อื่นๆ
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
28
16
(17.6) (3)
(12.3) (4)
24
34
(15.1) (4)
(26.2) (2)
54
38
(34.0) (1)
(29.2) (1)
15
15
(9.4) (5)
(11.5) (5)
36
27
(22.6) (2)
(20.8) (3)
2
0
(1.3) (6)
(0.0) (0)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
9
(8.1) (4)
31
(27.9) (2)
38
(34.2) (1)
7
(6.3) (5)
22
(24.2) (3)
0
(0.0) (0)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(13.2) (3)
89
(22.2) (2)
130
(32.5) (1)
37
(9.2) (4)
89
(22.2) (2)
2
(0.5) (5)
400
(100.0)

หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.37 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีสิ่งจูงใจหลัก
ในการใช้บริ การศูนย์การค้า มากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมา
คือ ค าแนะน าจากคนรู ้ จกั คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 22.6 การโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ร้อ ยละ 17.6 ชื่ อ เสี ย ง
ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 15.1 สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 9.4 และ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.3
ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มี สิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 29.2 รองลงมา คือ ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิด
เป็ นร้อยละ 26.2 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 20.8 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ
12.3 และคาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 11.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป มีสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 34.2 รองลงมา คือ ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิด
เป็ นร้อยละ 27.9 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 24.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ
8.1 และสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 6.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสิ่ งจู ง ใจหลัก ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
สิ่งจูงใจหลักในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
สื่ อสังคมออนไลน์
คาแนะนาจากคนรู้จกั

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
22
7
(13.8) (4)
(7.2) (5)
34
26
(21.2) (2)
(26.8) (2)
57
31
(35.5) (1)
(32.0) (1)
12
10
(7.5) (5)
(10.3) (4)
34
23
(21.2) (3)
(23.7) (3)
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ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
24
(16.8) (4)
29
(20.3) (3)
42
(29.4) (1)
15
(10.5) (5)
32
(22.4) (2)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(13.2) (3)
89
(22.2) (2)
130
(32.5) (1)
37
(9.2) (4)
89
(22.2) (2)

ตารางที่ 4.38 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของสิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
สิ่งจูงใจหลักในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
อื่นๆ
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
1
0
(0.6) (6)
(0.0) (0)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
1
(0.7) (6)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
2
(0.5) (5)
400
(100.0)

หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มีสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิด
เป็ นร้อยละ 35.5 รองลงมา คือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 21.2 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ น
ร้อยละ 21.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อ ยละ 7.5
และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีสิ่งจูงใจหลักในการ
ใช้บริ การศูน ย์การค้ามากที่สุ ด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อ ยละ 32.0 รองลงมา คื อ
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 26.8 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ นร้อยละ 23.7 สื่อสังคมออนไลน์
คิดเป็ นร้อยละ 10.3 และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 7.2 และ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีสิ่งจูงใจหลักใน
การใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 29.4 รองลงมา คือ
คาแนะน าจากคนรู ้จ ัก คิ ด เป็ นร้อ ยละ 22.4 ชื่ อ เสี ยง ภาพลัก ษณ์ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 20.3 การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 16.8 สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ
0.6 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.39 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสิ่ งจู ง ใจหลัก ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
การโฆษณาประชาสัมพันธ์
15
25
13
(16.0) (3)
(18.5) (4)
(7.6) (5)
ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
14
28
47
(14.9) (4)
(20.7) (2)
(27.5) (2)
ส่ วนลดราคา แลก แจก
36
41
53
แถม
(38.3) (1)
(30.4) (1)
(31.0) (1)
สื่ อสังคมออนไลน์
8
14
15
(8.5) (5)
(10.4) (5)
(8.8) (4)
คาแนะนาจากคนรู้จกั
21
26
42
(22.3) (2)
(19.3) (3)
(24.6) (3)
อื่นๆ
0
1
1
(0.0) (0)
(0.7) (6)
(0.6) (6)
รวม
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)
สิ่งจูงใจหลักในการใช้
บริการศูนย์การค้า

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(13.2) (3)
89
(22.2) (2)
130
(32.5) (1)
37
(9.2) (4)
89
(22.2) (2)
2
(0.5) (5)
400
(100.0)

หมายเหตุ: อื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.39 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชี ยงใหม่ เฉลี่ ยต่อ วันต่ ากว่าหรื อ เท่ากับ 3,000 บาท มี สิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูน ย์การค้ามาก
ที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือ คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ น
ร้อยละ 22.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 14.9
และสื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มีสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม คิด
เป็ นร้อยละ 30.4 รองลงมา คือ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 20.7 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิดเป็ น
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ร้อ ยละ 19.3 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 18.5 สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 10.4
และอื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป มีสิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม
คิดเป็ นร้อยละ 31.0 รองลงมา คือ ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์ คิดเป็ นร้อยละ 27.5 คาแนะนาจากคนรู ้จกั คิด
เป็ นร้อยละ 24.6 สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 8.8 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 7.6
และอื่นๆ ได้แก่ มัคคุเทศก์ชกั จูง คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.40 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผู ้มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ผู้มอี ทิ ธิพลในการใช้ บริการศู นย์การค้า

ตัวเอง
เพื่อน
ครอบครัว
บริ ษทั ทัวร์
ที่ทางาน
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
29
(21.5) (2)
57
(42.2) (1)
29
(21.5) (2)
15
(11.1) (3)
5
(3.7) (4)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
66
(24.9) (2)
100
(37.7) (1)
38
(14.3) (4)
58
(21.9) (3)
3
(1.1) (5)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
95
(23.8) (2)
157
(39.2) (1)
67
(16.8) (3)
73
(18.2) (4)
8
(2.0) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผูท้ ี่มีอิ ทธิ พลต่อ ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายในการเข้ามาใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ ตัวเองและครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 21.5 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 11.1 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 3.7 ตามลาดับ
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ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงในการเข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 24.9 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 21.9
ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 14.3 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.41 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผู ้มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ผู้มอี ทิ ธิพลในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
ตัวเอง
เพื่อน
ครอบครัว
บริ ษทั ทัวร์
ที่ทางาน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
57
19
(35.8) (2)
(14.6) (3)
59
58
(37.1) (1)
(44.6) (1)
19
28
(11.9) (4)
(21.5) (2)
22
19
(13.8) (3)
(14.6) (3)
2
6
(1.3) (5)
(4.6) (4)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
19
(17.1) (4)
40
(36.0) (1)
20
(18.8) (3)
32
(28.8) (2)
0
(0.0) (0)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
95
(23.8) (2)
157
(39.2) (1)
67
(16.8) (4)
73
(18.2) (3)
8
(2.0) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ
30 ปี ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 37.1 รองลงมา คือ ตัวเอง คิดเป็ น
ร้อยละ 35.8 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 11.9 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อย
ละ 1.3 ตามลาดับ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ เพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 44.6 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 21.5 ตัวเองและบริ ษทั
ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 14.6 ที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 4.6 ตามลาดับ
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ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 41 ปี ขึ้นไป ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 36.0 รองลงมา คือ บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 28.8 ครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 18.8 และตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 17.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.42 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผู ้มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ผู้มอี ทิ ธิพลในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
ตัวเอง
เพื่อน
ครอบครัว
บริ ษทั ทัวร์
ที่ทางาน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
47
22
(29.4) (2)
(22.7) (2)
62
38
(38.8) (1)
(39.2) (1)
19
13
(11.9) (4)
(13.4) (3)
32
22
(20.0) (3)
(22.7) (2)
0
2
(0.0) (0)
(2.1) (4)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
26
(18.2) (3)
57
(39.9) (1)
35
(24.5) (2)
19
(13.3) (4)
6
(4.2) (5)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
95
(23.8) (2)
157
(39.2) (1)
67
(16.8) (4)
73
(18.2) (3)
8
(2.0) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่าหรื อ เท่ากับ 3,000 หยวน ในการใช้บริ ก ารศู นย์ก ารค้ามากที่ สุด คื อ เพื่อ น คิดเป็ นร้อ ยละ 38.8
รองลงมา คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 29.4 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ
11.9 ตามลาดับ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 39.2 รองลงมา คือ ตัวเองและบริ ษทั ทัวร์ คิด
เป็ นร้อยละ 22.7 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 13.4 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
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ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 39.9 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็ น
ร้อยละ 24.5 ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 18.2 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ
4.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.43 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของผู ้มี อิ ท ธิ พ ลในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ผู้มอี ทิ ธิพลในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
ตัวเอง
เพื่อน
ครอบครัว
บริ ษทั ทัวร์
ที่ทางาน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
32
36
27
(34.0) (1)
(26.7) (2)
(15.8) (5)
27
50
80
(28.7) (2)
(37.0) (1)
(46.8) (1)
11
22
34
(11.7) (4)
(16.3) (4)
(19.9) (2)
22
23
28
(23.4) (3)
(17.0) (3)
(16.4) (3)
2
4
2
(2.1) (5)
(3.0) (5)
(1.2) (6)
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
95
(23.8) (2)
157
(39.2) (1)
67
(16.8) (4)
73
(18.2) (3)
8
(2.0) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.43 พบว่า ผู ้ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ค่ า ใช้จ่ ายในการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ เพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 28.7 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ
23.4 ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 11.7 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
ผูท้ ี่มีอิ ทธิ พลต่อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
เฉลี่ ยต่อ วัน 3,001-6,000 บาท ในการใช้บ ริ การศูน ย์การค้ามากที่ สุด คือ เพื่อ น คิ ดเป็ นร้อ ยละ 37.0
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รองลงมา คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้อยละ 26.7 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อ ยละ 17.0 ครอบครัว คิดเป็ นร้อ ยละ
16.3 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
ผูท้ ี่มีอิ ทธิพลต่อ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่
เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เพื่อ น คิดเป็ นร้อ ยละ
46.8 รองลงมา คือ ครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 19.9 บริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ตัวเอง คิดเป็ นร้อ ย
ละ 15.8 และที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 1.2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.44 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัน หยุด ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
วันหยุดส่ วนใหญ่ทใี่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
ไม่แน่นอน
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
27
(20.0) (3)
11
(8.1) (4)
39
(28.9) (2)
58
(43.0) (1)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
76
(28.7) (2)
14
(5.3) (4)
101
(38.1) (1)
74
(27.9) (3)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
103
(25.8) (3)
25
(6.2) (4)
140
(35.0) (1)
132
(33.0) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายที่มีวนั หยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ ไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 43.0 รองลงมา คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ
28.9 วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมีวนั หยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ วันหยุดลา
พัก ร้อ นประจ าปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 38.1 รองลงมา คือ วัน หยุด ตามเทศกาล คิ ด เป็ นร้อ ยละ 28.7 ไม่
แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 27.9 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.45 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัน หยุด ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
วันหยุดส่ วนใหญ่ทใี่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
ไม่แน่นอน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
47
19
(29.6) (3)
(14.6) (3)
14
8
(8.8) (4)
(6.2) (4)
48
48
(30.2) (2)
(36.9) (2)
50
55
(31.4) (1)
(42.3) (1)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
37
(33.3) (2)
3
(2.7) (4)
44
(39.4) (1)
27
(24.3) (3)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
103
(25.8) (3)
25
(6.2) (4)
140
(35.0) (1)
132
(33.0) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.45 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีวนั หยุดที่ใช้
บริ การศูน ย์การค้ามากที่สุ ด คือ ไม่ แน่ น อน คิดเป็ นร้อ ยละ 31.4 รองลงมา คือ วัน หยุดลาพักร้อ น
ประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 30.2 วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 29.6 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิด
เป็ นร้อยละ 8.8 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีวนั หยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 42.3 รองลงมา คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 36.9 วันหยุด
ตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 14.6 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุ 41 ปี ขึ้น ไป มี วนั หยุด ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้ามากที่ สุ ด คื อ
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 33.3
ไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.46 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัน หยุด ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
วันหยุดส่ วนใหญ่ทใี่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
ไม่แน่นอน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
60
10
(37.5) (1)
(10.3) (3)
6
8
(3.8) (4)
(8.2) (4)
52
47
(32.5) (2)
(48.5) (1)
42
32
(26.2) (3)
(33.0) (2)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
33
(23.1) (3)
11
(7.7) (4)
41
(28.7) (2)
58
(40.6) (1)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
103
(25.8) (3)
25
(6.2) (4)
140
(35.0) (1)
132
(33.0) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มีวนั หยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 37.5
รองลงมา คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อ ยละ 32.5 ไม่ แน่ นอน คิดเป็ นร้อ ยละ 26.2 และ
วันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 3.8 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น 6,001-9,000 หยวน มี วนั หยุดที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ ไม่แน่ นอน คิด
เป็ นร้อยละ 33.0 วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อ ยละ 10.3 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ
8.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มี วนั หยุดที่ใช้
บริ การศูน ย์การค้ามากที่สุ ด คือ ไม่ แน่ น อน คิดเป็ นร้อ ยละ 40.6 รองลงมา คือ วัน หยุดลาพักร้อ น
ประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 28.7 วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 23.1 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิด
เป็ นร้อยละ 7.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.47 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของวัน หยุด ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
วันหยุดส่ วนใหญ่ทใี่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดประจาสัปดาห์
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
ไม่แน่นอน
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
23
47
33
(24.5) (3)
(34.8) (2)
(19.3) (3)
7
7
11
(7.4) (4)
(5.2) (4)
(6.4) (4)
33
48
59
(35.1) (1)
(35.6) (1)
(34.5) (2)
31
33
68
(33.0) (2)
(24.4) (3)
(39.8) (1)
160
97
143
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
103
(25.8) (3)
25
(6.2) (4)
140
(35.0) (1)
132
(33.0) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.47 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่ าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชี ยงใหม่ เฉลี่ ยต่ อ วัน ต่ ากว่าหรื อ เท่ ากับ 3,000 บาท มี วนั หยุดที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์การค้ามากที่ สุ ด คื อ
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 35.1 รองลงมา คือ ไม่แน่ นอน คิดเป็ นร้อยละ 33.0 วันหยุด
ตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 24.5 และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มีวนั หยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ
35.6 รองลงมา คือ วัน หยุด ตามเทศกาล คิด เป็ นร้อ ยละ 34.8 ไม่ แ น่ น อน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 24.4 และ
วันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้ น ไป มี วนั หยุด ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์การค้ามากที่ สุ ด คื อ ไม่ แ น่ น อน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 39.8
รองลงมา คือ วันหยุดลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 34.5 วันหยุดตามเทศกาล คิดเป็ นร้อยละ 19.3
และวันหยุดประจาสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 6.4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.48 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า

10:00-12:00
12:01-14:00
14:01-17:00
17:01-22:00
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(11.1) (4)
47
(34.8) (2)
50
(37.0) (1)
23
(17.0) (3)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
22
(8.3) (4)
74
(27.9) (2)
124
(46.8) (1)
45
(17.0) (3)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
37
(9.2) (4)
121
(30.2) (2)
174
(43.5) (2)
68
(17.0) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.48 พบว่า ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศชายใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ ช่ วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อยละ 37.0 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็ นร้อ ย
ละ 34.8 ช่ ว งเวลา 17:01-22:00 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.0 และช่ ว งเวลา 10:00-12:00 คิ ด เป็ นร้อ ยละ 11.1
ตามลาดับ
ช่ วงเวลาที่ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ งใช้บ ริ ก ารศูน ย์ก ารค้ามากที่สุ ด คือ ช่ วงเวลา
14:01-17:00 คิดเป็ นร้อยละ 46.8 รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็ นร้อ ยละ 27.9 ช่ วงเวลา
17:01-22:00 คิดเป็ นร้อยละ 17.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.49 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ
อายุ
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
10:00-12:00
12:01-14:00
14:01-17:00
17:01-22:00
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
18
11
(11.3) (4)
(8.5) (4)
50
42
(31.4) (2)
(32.3) (2)
70
51
(44.0) (1)
(39.2) (1)
21
26
(13.2) (3)
(20.0) (3)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
8
(7.2) (4)
29
(26.1) (2)
53
(47.7) (1)
21
(18.6) (3)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
37
(9.2) (4)
121
(30.2) (2)
174
(43.5) (1)
68
(17.0) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ใช้
บริ ก ารศู นย์ก ารค้ามากที่ สุด คือ ช่ วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อ ยละ 44.0 รองลงมา คือ ช่ วงเวลา
12:01-14:00 คิดเป็ นร้อยละ 31.4 ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็ นร้อยละ 13.2 และช่วงเวลา 10:00-12:00
คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ช่ วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อ ยละ 39.2 รองลงมา คื อ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 คิด เป็ นร้อ ยละ 32.3
ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อยละ 47.7 รองลงมา คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็ นร้อยละ 26.1
ช่วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็ นร้อยละ 18.6 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 7.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.50 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
10:00-12:00
12:01-14:00
14:01-17:00
17:01-22:00
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
9
(9.4) (4)
(9.3) (4)
38
34
(23.8) (2)
(35.1) (2)
84
35
(52.5) (1)
(36.1) (1)
23
19
(14.4) (3)
(19.6) (3)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
13
(9.1) (4)
49
(34.3) (1)
55
(38.5) (2)
26
(18.2) (3)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
37
(9.2) (4)
121
(30.2) (2)
174
(43.5) (1)
68
(17.0) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.50 พบว่า ช่ วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ นต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 6,000 หยวน ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อยละ 52.5
รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 23.8 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิด เป็ นร้อ ยละ 14.4
และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 9.4 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน ใช้บริ การ
ศูน ย์การค้ามากที่ สุด คือ ช่ วงเวลา 14:01-17:00 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 36.1 รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 12:0114:00 คิ ดเป็ นร้อยละ 35.1 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิด เป็ นร้อ ยละ 19.6 และช่ วงเวลา 10:00-12:00 คิ ด
เป็ นร้อยละ 9.3 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น 9,001-12,000 หยวน ใช้บริ การ
ศูน ย์การค้ามากที่ สุด คือ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 34.3 รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 14:0117:00 คิ ดเป็ นร้อยละ 38.5 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิด เป็ นร้อ ยละ 18.2 และช่ วงเวลา 10:00-12:00 คิ ด
เป็ นร้อยละ 9.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.51 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเวลาที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ช่ วงเวลาทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
10:00-12:00
12:01-14:00
14:01-17:00
17:01-22:00
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
16
10
11
(17.0) (3)
(7.4) (4)
(6.4) (4)
22
30
69
(23.4) (2)
(22.2) (2)
(40.4) (1)
34
73
67
(36.2) (1)
(54.1) (1)
(39.2) (2)
22
22
24
(23.4) (2)
(16.3) (3)
(14.0) (3)
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
37
(9.2) (4)
121
(30.2) (2)
174
(43.5) (1)
68
(17.0) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.51 พบว่า ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา
14:01-17:00 คิดเป็ นร้อยละ 36.2 รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 และช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิด
เป็ นร้อยละ 23.4 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 17.0 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วัน 3,001 – 6,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 14:01-17:00 คิดเป็ นร้อ ยละ 54.1
รองลงมา คือ ช่ วงเวลา 12:01-14:00 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 22.2 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิด เป็ นร้อ ยละ 16.3
และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วันตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเวลา 12:01-14:00 คิดเป็ นร้อ ยละ
40.4 รองลงมา คื อ ช่ วงเวลา 14:01-17:00 คิ ดเป็ นร้อ ยละ 39.2 ช่ วงเวลา 17:01-22:00 คิดเป็ นร้อ ยละ
14.0 และช่วงเวลา 10:00-12:00 คิดเป็ นร้อยละ 6.4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.52 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
ช่ วงเดือนทีใ่ ช้ บริการศู นย์การค้า

มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(11.1) (4)
42
(31.1) (2)
53
(39.3) (1)
25
(18.5) (3)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
29
(10.9) (4)
62
(23.4) (2)
144
(54.3) (1)
30
(11.3) (3)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
44
(11.0) (4)
104
(26.0) (2)
197
(49.2) (1)
55
(13.8) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.52 พบว่า ช่ วงเดื อนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศชายใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุ ด คือ ช่ วงเดื อ นกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อ ยละ 39.3 รองลงมา คือ ช่ วงเดื อ นเมษายนมิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 18.5 และช่วงเดือนมกราคม มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 11.1 ตามลาดับ
ช่วงเดือ นที่ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่ วงเดือ น
กรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 54.3 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 23.4
ช่วงเดือ นตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 11.3 และช่ วงเดือนมกราคม-มี นาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.9
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.53 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ
อายุ
ช่ วงเดือนทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
30 ปี
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
16
(10.1) (3)
52
(32.7) (2)
74
(46.5) (1)
17
(10.7) (4)
159
(100.0)

31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
16
(12.3) (4)
34
(26.2) (2)
61
(46.9) (1)
19
(14.6) (3)
130
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
12
(10.8) (4)
18
(16.2) (2)
62
(55.9) (1)
19
(17.1) (3)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
44
(11.0) (4)
104
(26.0) (2)
197
(49.2) (1)
55
(13.8) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.53 พบว่า ช่วงเดือนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 รองลงมา คือ ช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 32.7 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.1 และช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.7 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 46.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ น
ร้อยละ 26.2 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อ ยละ 14.6 และช่ วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ น
ร้อยละ 12.3 ตามลาดับ
ช่วงเวลาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิด
เป็ นร้อยละ 16.2 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 17.1 และช่ วงเดือ นมกราคม-มีนาคม คิด
เป็ นร้อยละ 10.8 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.54 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ช่ วงเดือนทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
19
10
(11.9) (3)
(10.3) (4)
43
21
(26.9) (2)
(21.6) (2)
81
54
(50.6) (1)
(55.7) (1)
17
12
(10.6) (4)
(12.4) (3)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(10.5) (4)
40
(28.0) (2)
62
(43.4) (1)
26
(18.2) (3)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
44
(11.0) (4)
104
(26.0) (2)
197
(49.2) (1)
55
(13.8) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.54 พบว่า ช่วงเดือนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 6,000 หยวน ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อย
ละ 50.6 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 26.9 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิด
เป็ นร้อยละ 11.9 และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.6 ตามลาดับ
ช่วงเดือ นที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ น 6,001-9,000 หยวน ใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่ วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อ ยละ 55.7 รองลงมา คือ ช่ วงเดือ น
เมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 21.6 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 12.4 และช่วงเดือน
มกราคม-มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.3 ตามลาดับ
ช่วงเดื อ นที่ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ นตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้น ไป ใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 43.4 รองลงมา คือ ช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 28.0 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 18.2 และช่วง
เดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 10.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.55 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงเดือนที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือ นค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ช่ วงเดือนทีใ่ ช้ บริการ
ศูนย์การค้า
มกราคม-มีนาคม
เมษายน-มิถุนายน
กรกฎาคม-กันยายน
ตุลาคม-ธันวาคม
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
18
18
8
(19.1) (2)
(13.3) (3)
(4.7) (4)
16
34
54
(17.0) (3)
(25.2) (2)
(31.6) (2)
45
66
86
(47.9) (1)
(48.9) (1)
(50.3) (1)
15
17
23
(16.0) (4)
(12.6) (4)
(13.5) (3)
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
44
(11.0) (4)
104
(26.0) (2)
197
(49.2) (1)
55
(13.8) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.55 พบว่า ช่วงเดือนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือน
กรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ 47.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 19.1
ช่วงเดือนเมษายน-มิถุ นายน คิดเป็ นร้อ ยละ 17.0 และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 16.0
ตามลาดับ
ช่วงเดือนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วัน 3,001-6,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ นร้อยละ
48.9 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 25.2 ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ น
ร้อยละ 13.3 และช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม คิดเป็ นร้อยละ 12.6 ตามลาดับ
ช่วงเดือนที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วันตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คิดเป็ น
ร้อยละ 50.3 รองลงมา คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน คิดเป็ นร้อยละ 31.6 ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม
คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.56 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสถานที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่ใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
เมญ่า
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
35
(25.9) (2)
56
(41.5) (1)
18
(13.3) (4)
19
(14.1) (3)
7
(5.2) (5)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
85
(32.1) (2)
100
(37.7) (1)
27
(10.2) (4)
31
(11.7) (3)
22
(8.3) (5)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
120
(30.0) (2)
156
(39.0) (1)
45
(11.2) (4)
50
(12.5) (3)
29
(7.2) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.56 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ า
เชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 25.9 เมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 14.1 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อย
ละ 13.3 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงทีใ่ ช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 37.7 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิด
เป็ นร้อยละ 32.1 เมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 11.7 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 10.2 และพรอมเมเน
ดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.57 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสถานที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
45
36
พอร์ท
(28.3) (2)
(27.7) (2)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
66
52
(41.5) (1)
(40.0) (1)
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
16
15
(10.1) (4)
(11.5) (3)
เมญ่า
23
13
(14.5) (3)
(10.0) (5)
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
9
14
(5.7) (5)
(10.8) (4)
รวม
159
130
(100.0)
(100.0)
สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่ใช้ บริการ
ศูนย์การค้า

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
39
(35.1) (1)
38
(34.2) (2)
14
(12.6) (3)
14
(12.6) (3)
6
(5.4) (4)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
120
(30.0) (2)
156
(39.0) (1)
45
(11.2) (4)
50
(12.5) (3)
29
(7.2) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.57 พบว่า สถานที่ ส่ ว นใหญ่ ข องผูต้ อบแบบสอบถามอายุ ต่ ากว่าหรื อ
เท่ ากับ 30 ปี ที่ ใช้บ ริ การศู นย์ก ารค้ามากที่ สุด คือ เซ็ น ทรัล เฟสติว ลั เชี ย งใหม่ คิด เป็ นร้อ ยละ 41.5
รองลงมา คื อ เซ็ น ทรัล พลาซ่ าเชี ยงใหม่ แ อร์ พ อร์ ท คิด เป็ นร้อ ยละ 28.3 เมญ่ า คิ ดเป็ นร้อ ยละ 14.5
เซ็ น ทรัล กาดสวนแก้ว คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.1 และพรอมเมเนดา รี ส อร์ ท มอลล์ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 5.7
ตามลาดับ
สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่
แอร์ พ อร์ ท คิ ดเป็ นร้ อยละ 27.7 เซ็ น ทรัล กาดสวนแก้ว คิ ดเป็ นร้อ ยละ 11.5 พรอมเมเนดา รี ส อร์ ท
มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 10.8 และเมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 10.0 ตามลาดับ
สถานที่ ส่ ว นใหญ่ ข องผู ้ต อบแบบสอบถามอายุร ะหว่ า ง 41 ปี ขึ้ น ไป ที่ ใ ช้บ ริ ก าร
ศูน ย์ก ารค้ามากที่ สุ ด คื อ เซ็ น ทรั ล พลาซ่ าเชี ย งใหม่ แอร์ พ อร์ ท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 35.1 รองลงมา คื อ
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เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 34.2 เซ็นทรัลกาดสวนแก้วและเมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 12.6
และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 5.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.58 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสถานที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
49
37
พอร์ท
(30.6) (1)
(38.1) (1)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
58
33
(36.2) (2)
(34.0) (2)
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
16
14
(10.0) (4)
(14.4) (3)
เมญ่า
25
10
(15.6) (3)
(10.3) (4)
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
12
3
(7.5) (5)
(3.1) (5)
รวม
160
97
(100.0)
(100.0)
สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่ใช้ บริการ
ศูนย์การค้า

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
34
(23.8) (2)
65
(45.5) (1)
15
(10.5) (3)
15
(10.5) (3)
14
(9.8) (4)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
120
(30.0) (2)
156
(39.0) (1)
45
(11.2) (4)
50
(12.5) (3)
29
(7.2) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.58 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือ นต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน ที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เซ็ นทรัลพลาซ่ าเชี ยงใหม่
แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 30.6 รองลงมา คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 36.2 เมญ่า คิด
เป็ นร้อยละ 15.6 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 10.0 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ น
ร้อยละ 7.5 ตามลาดับ
สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ที่
ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 38.1 รองลงมา
คือ เซ็ นทรัลเฟสติวลั เชี ยงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 34.0 เซ็ นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 14.4 เมญ่า
คิดเป็ นร้อยละ 10.3 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
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สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ที่
ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้ามากที่ สุ ด คื อ เซ็ น ทรัล เฟสติว ลั เชี ย งใหม่ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.5 รองลงมา คื อ
เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 23.8 เซ็นทรัลกาดสวนแก้วและเมญ่า คิดเป็ นร้อย
ละ 10.5 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 9.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.59 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของสถานที่ ส่ ว นใหญ่ ที่ ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์
18
28
74
พอร์ท
(19.1) (2)
(20.7) (2)
(43.3) (1)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
45
57
54
(47.9) (1)
(42.2) (1)
(31.6) (2)
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
11
18
16
(11.7) (4)
(13.3) (4)
(9.4) (3)
เมญ่า
13
22
15
(13.8) (3)
(16.3) (3)
(8.8) (4)
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
7
10
12
(7.4) (5)
(7.4) (5)
(7.0) (5)
รวม
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)
สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่ใช้ บริการ
ศูนย์การค้า

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
120
(30.0) (2)
156
(39.0) (1)
45
(11.2) (4)
50
(12.5) (3)
29
(7.2) (5)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.59 พบว่า สถานที่ส่วนใหญ่ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ เฉลี่ ยต่อ วัน ต่ ากว่าหรื อ เท่ากับ 3,000 บาท ที่ใช้บ ริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 47.9 คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิด
เป็ นร้อยละ 19.1 รองลงมา เมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 13.8 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 11.7 และ
พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ตามลาดับ
สถานที่ ส่ ว นใหญ่ ข องผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ค่ าใช้จ่ ายในการท่ อ งเที่ ยวในจัง หวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,001-6,000 บาท ที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
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คิดเป็ นร้อยละ 42.2 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 20.7เมญ่า คิด
เป็ นร้อยละ 16.3 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 13.3 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์ คิดเป็ น
ร้อยละ 7.4 ตามลาดับ
สถานที่ ส่ ว นใหญ่ ข องผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ค่ าใช้จ่ ายในการท่ อ งเที่ ยวในจัง หวัด
เชี ยงใหม่เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เซ็ นทรัลเฟสติวลั
เชียงใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ เซ็นทรัลพลาซ่ าเชียงใหม่ แอร์พอร์ท คิดเป็ นร้อยละ 31.6
เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว คิดเป็ นร้อยละ 9.4 เมญ่า คิดเป็ นร้อยละ 8.8 และพรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
คิดเป็ นร้อยละ 7.0 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.60 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ ใช้บ ริ ก ารศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
สาเหตุที่ใช้ บริการศู นย์การค้า

ความสะดวกในการเดินทาง
ใกล้ที่พกั
ความสวยงาม
ความหลากหลาย
สิ่ งสานวยความสะดวก
อื่นๆ

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(39.3) (2)
27
(20.0) (4)
26
(19.3) (5)
60
(44.4) (1)
52
(38.5) (3)
0
(0.0) (0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
103
(38.9) (3)
34
(12.8) (5)
37
(14.0) (4)
133
(50.2) (1)
113
(42.6) (2)
3
(1.1) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
156
(39.0) (3)
61
(15.2) (5)
63
(15.8) (4)
193
(48.2) (1)
165
(41.2) (2)
3
(0.8) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด จานวน 3 ราย
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จากตารางที่ 4.60 พบว่า สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเพศชายใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อย
ละ 39.3 สิ่ งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 20.0 และความสวยงาม
คิดเป็ นร้อยละ 19.3 ตามลาดับ
สาเหตุ ที่ ผู ้ต อบแบบสอบถามเพศหญิ ง ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า มากที่ สุ ด คื อ ความ
หลากหลาย คิด เป็ นร้อ ยละ 50.2 รองลงมา คื อ สิ่ งส านวยความสะดวก คิ ดเป็ นร้อ ยละ 42.6 ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 38.9 ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 14.0 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ
12.8 และอื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.61 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ ใช้บ ริ ก ารศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ
อายุ
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
สาเหตุที่ใช้ บริการศู นย์การค้า
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ความสะดวกในการเดินทาง
58
48
(36.5) (3)
(36.9) (3)
ใกล้ที่พกั
18
21
(11.3) (5)
(16.2) (5)
ความสวยงาม
27
22
(17.0) (4)
(16.9) (4)
ความหลากหลาย
83
64
(52.2) (1)
(49.2) (1)
สิ่ งสานวยความสะดวก
63
53
(39.6) (2)
(40.8) (2)
อื่นๆ
0
1
(0.0) (0)
(0.8) (6)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
50
(45.0) (1)
22
(19.8) (4)
14
(12.6) (5)
46
(41.4) (3)
49
(44.1) (2)
2
(1.8) (6)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
156
(39.0) (3)
61
(15.2) (5)
63
(15.8) (4)
193
(48.2) (1)
165
(41.2) (2)
3
(0.8) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด จานวน 3 ราย
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จากตารางที่ 4.61 พบว่า สาเหตุที่ ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 52.2 รองลงมา คือ สิ่ งสานวยความ
สะดวก คิดเป็ นร้อยละ 39.6 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อ ยละ 36.5 ความสวยงาม คิดเป็ น
ร้อยละ 17.0 และใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 11.3 ตามลาดับ
สาเหตุที่ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 49.2 รองลงมา คือ สิ่งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 36.9 ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 16.9 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ
16.2 และอื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ
ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 45.0 รองลงมา คือ สิ่งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ
44.1 ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 41.4 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 19.8 และความสวยงาม คิดเป็ น
ร้อยละ 12.6 และ อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 1.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.62 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ ใช้บ ริ ก ารศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
สาเหตุที่ใช้ บริการศู นย์การค้า
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ความสะดวกในการเดินทาง
71
32
(44.4) (3)
(33.0) (3)
ใกล้ที่พกั
25
19
(15.6) (4)
(19.6) (4)
ความสวยงาม
18
18
(11.2) (5)
(18.6) (5)
ความหลากหลาย
73
55
(45.6) (1)
(56.7) (1)
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ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
53
(37.1) (3)
17
(11.9) (5)
27
(18.9) (4)
65
(45.5) (1)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
156
(39.0) (3)
61
(15.2) (5)
63
(15.8) (4)
193
(48.2) (1)

ตารางที่ 4.62 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
สาเหตุที่ใช้ บริการศู นย์การค้า
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
อื่นๆ
1
1
(0.6) (6)
(1.0) (6)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
1
(0.7) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
3
(0.8) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด จานวน 3 ราย
จากตารางที่ 4.62 พบว่า สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ ากับ 6,000 หยวน ใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า มากที่ สุ ด คื อ ความหลากหลาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.6
รองลงมา คือ สิ่งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 38.1 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ
44.4 ใกล้ที่พ กั คิด เป็ นร้อยละ 15.6 ความสวยงาม คิ ดเป็ นร้อ ยละ 11.2 และอื่ นๆ ได้แก่ สถานที่ น่ า
ดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ตามลาดับ
สาเหตุ ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน ใช้บ ริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ สิ่ งสานวยความสะดวก
คิดเป็ นร้อยละ 45.4 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อ ยละ 33.0 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อ ยละ 14.3
ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 8.4 และอื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
สาเหตุ ที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ร ายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น ตั้ง แต่ 9,001 หยวนขึ้ น ไป ใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ สิ่ งสานวยความ
สะดวก คิดเป็ นร้อยละ 42.0 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อ ยละ 37.1 ความสวยงาม คิดเป็ น
ร้อ ยละ 18.9 ใกล้ที่ พ กั คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 11.9 และอื่ น ๆ ได้แ ก่ สถานที่ น่ าดึ ง ดู ด คิ ด เป็ นร้อ ยละ 0.7
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.63 แสดงจานวนและร้อยละของสาเหตุที่ ใช้บ ริ ก ารศูนย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
สาเหตุที่ใช้ บริการศู นย์การค้า

ความสะดวกในการเดินทาง
ใกล้ที่พกั
ความสวยงาม
ความหลากหลาย
สิ่ งสานวยความสะดวก
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
45
59
52
(47.9) (1)
(43.7) (1)
(30.4) (3)
14
27
20
(14.9) (4)
(20.0) (4)
(11.7) (5)
19
21
23
(20.2) (3)
(15.6) (5)
(13.5) (4)
33
56
104
(35.1) (2)
(41.5) (3)
(60.8) (1)
33
58
74
(35.1) (2)
(43.0) (2)
(43.3) (2)
1
2
0
(1.1) (6)
(1.5) (6)
(0.0) (0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
156
(39.0) (3)
61
(15.2) (5)
63
(15.8) (4)
193
(48.2) (1)
165
(41.2) (2)
3
(0.8) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด จานวน 3 ราย
จากตารางที่ 4.63 พบว่า สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวใน
จังหวัดเชี ยงใหม่เฉลี่ยต่อ วัน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความ
สะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ 47.9 รองลงมา คือ ความหลากหลายและสิ่งสานวยความสะดวก
คิดเป็ นร้อยละ 35.1 ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 20.2 ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 14.9 และอื่นๆ ได้แก่
สถานที่น่าดึงดูด คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วัน 3,001-6,000 บาท ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ
43.7 รองลงมา คือ สิ่ งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 43.0 ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 41.5
ใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 20.0 ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 15.6 และอื่นๆ ได้แก่ สถานที่น่าดึงดูด คิด
เป็ นร้อยละ 1.5 ตามลาดับ
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สาเหตุที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วันตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไป ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ความหลากหลาย คิดเป็ นร้อยละ 60.8
รองลงมา คือ สิ่งสานวยความสะดวก คิดเป็ นร้อยละ 43.3 ความสะดวกในการเดินทาง คิดเป็ นร้อยละ
30.4 ความสวยงาม คิดเป็ นร้อยละ 13.5 และใกล้ที่พกั คิดเป็ นร้อยละ 11.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.64 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
เวปไซด์
หนังสื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
สื่ อสังคมออนไลน์
โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
ป้ ายโฆษณา
อื่นๆ

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
67
(49.6) (1)
21
(15.6) (5)
55
(40.7) (2)
33
(24.4) (3)
24
(17.8) (4)
9
(6.7) (6)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
150
(56.6) (1)
32
(12.1) (5)
134
(50.6) (2)
89
(33.6) (3)
58
(21.9) (4)
15
(5.7) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
217
(54.2) (1)
53
(13.2) (5)
189
(47.2) (2)
122
(30.5) (3)
82
(20.5) (4)
24
(6.0) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ จานวน 13 ราย ข้อมูลจากโรงแรม จานวน 4 ราย
ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมูลจากเพือ่ น จานวน 2 ราย
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จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมี แหล่ งข้อ มู ล ในการใช้บ ริ การ
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 49.6 รองลงมา คือ สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ
40.7 โบว์ชัวร์ ข องศู น ย์ก ารค้า คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 24.4 ป้ ายโฆษณา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.8 และหนั งสื อ
นิตยสารสิ่งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 15.6 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 6.7 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมีแหล่งข้อมูลในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เวป
ไซด์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.6 รองลงมา คื อ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.6 โบว์ชัว ร์ ข อง
ศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 33.6 ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และหนังสื อนิตยสารสิ่งพิมพ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 12.1 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 5.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.65 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า
เวปไซด์
หนังสื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
สื่ อสังคมออนไลน์
โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
ป้ ายโฆษณา
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
82
71
(51.6) (2)
(54.6) (1)
23
19
(14.5) (5)
(14.6) (5)
86
56
(54.1) (1)
(43.1) (2)
49
39
(30.8) (3)
(30.0) (3)
32
27
(20.1) (4)
(20.8) (4)
7
8
(4.4) (6)
(6.2) (6)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
64
(57.7) (1)
11
(9.9) (5)
47
(42.3) (2)
34
(30.6) (3)
23
(20.7) (4)
9
(8.1) (5)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
217
(54.2) (1)
53
(13.2) (5)
189
(47.2) (2)
122
(30.5) (3)
82
(20.5) (4)
24
(6.0) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ จานวน 13 ราย ข้อมูลจากโรงแรม จานวน 4 ราย
ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมูลจากเพือ่ น จานวน 2 ราย
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จากตารางที่ 4.65 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีแหล่งข้อมูล
ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ สื่ อ สังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อ ยละ 54.1 รองลงมา คือ เวป
ไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 51.6 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 30.8 ป้ ายโฆษณาคิดเป็ นร้อยละ 20.1
หนังสือนิตยสารสิ่งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 14.5 และ อื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 4.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีแหล่งข้อมูลในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 54.6 รองลงมา คือ สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 43.1 โบว์ชวั ร์
ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 30.0 ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 20.8 หนังสือนิ ตยสารสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.6 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 6.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป มีแหล่งข้อมูลในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 42.3 โบว์
ชัวร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 30.6 ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 20.7 และหนังสือนิตยสารสิ่งพิมพ์
คิดเป็ นร้อยละ 9.9 และอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.66 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า
เวปไซด์
หนังสื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
สื่ อสังคมออนไลน์
โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
ป้ ายโฆษณา

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
88
50
(55.0) (1)
(51.5) (2)
17
12
(10.6) (5)
(12.4) (5)
81
55
(50.6) (2)
(56.7) (1)
54
37
(33.8) (3)
(38.1) (3)
38
21
(23.8) (4)
(21.6) (4)
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ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
79
(55.2) (1)
24
(16.8) (4)
53
(37.1) (2)
31
(21.7) (3)
23
(16.1) (5)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
217
(54.2) (1)
53
(13.2) (5)
189
(47.2) (2)
122
(30.5) (3)
82
(20.5) (4)

ตารางที่ 4.66 (ต่อ) แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
7
5
(4.4) (6)
(5.2) (6)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
12
(8.4) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
24
(6.0) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ จานวน 13 ราย ข้อมูลจากโรงแรม จานวน 4 ราย
ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมูลจากเพือ่ น จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มี แหล่ งข้อ มู ล ในการใช้บ ริ ก ารศูน ย์ก ารค้ามากที่สุ ด คือ เวปไซด์ คิ ดเป็ นร้อ ยละ 55.0
รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 50.6 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 33.8 ป้ าย
โฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 23.8 หนังสื อนิ ตยสารสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 10.6 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูลจาก
มัค คุ เทศก์ ข้อ มู ล จากบริ ษ ัท น าเที่ ย ว ข้อ มู ล จากโรงแรม และข้อ มู ล จากเพื่ อ น คิ ด เป็ นร้อ ยละ 4.4
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีแหล่งข้อมูลในการใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ เวปไซด์ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 51.5 โบว์ชัวร์ ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อ ยละ 38.1 ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อ ยละ 21.6 หนังสื อ
นิ ตยสารสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ ข้อมู ลจากบริ ษทั นาเที่ยว
ข้อมูลจากโรงแรม และข้อมูลจากเพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 5.2 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีแหล่งข้อมูลใน
การใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 55.2 รองลงมา คือ สื่ อสังคมออนไลน์
คิดเป็ นร้อยละ 37.1 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 21.7 หนังสือนิตยสารสิ่งพิมพ์ คิดเป็ นร้อย
ละ 16.8 ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 16.1 และอื่ นๆได้แก่ ข้อ มู ลจากมัคคุ เทศก์ ข้อ มูลจากบริ ษทั นา
เที่ยว ข้อมูลจากโรงแรม และข้อมูลจากเพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 8.4 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.67 แสดงจานวนและร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า
เวปไซด์
หนังสื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
สื่ อสังคมออนไลน์
โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
ป้ ายโฆษณา
อื่นๆ

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
54
66
97
(57.4) (1)
(48.9) (1)
(56.7) (2)
7
26
20
(7.4) (5)
(19.3) (4)
(11.7) (5)
29
58
102
(30.9) (2)
(43.0) (2)
(59.6) (1)
14
32
76
(14.9) (4)
(23.7) (3)
(44.4) (3)
21
26
35
(22.3) (3)
(19.3) (4)
(20.5) (4)
6
11
7
(6.4) (6)
(8.1) (5)
(4.1) (6)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
217
(54.2) (1)
53
(13.2) (5)
189
(47.2) (2)
122
(30.5) (3)
82
(20.5) (4)
24
(6.0) (6)

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจานวนผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 ราย
อื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ จานวน 13 ราย ข้อมูลจากโรงแรม จานวน 4 ราย
ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว จานวน 5 ราย ข้อมูลจากเพือ่ น จานวน 2 ราย
จากตารางที่ 4.67 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท มีแหล่งข้อมูลในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 30.9 ป้ ายโฆษณา คิด
เป็ นร้อยละ 22.3 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 14.9 หนังสื อนิ ตยสารสิ่งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ
7.4 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ ข้อมูลจากบริ ษทั นาเที่ยว ข้อมูลจากโรงแรม และข้อมูลจาก
เพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 6.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มี แ หล่ งข้อ มู ล ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์การค้ามากที่ สุ ด คื อ เวปไซด์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.9
รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้อยละ 43.0 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 23.7 ป้ าย
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โฆษณาและหนังสื อนิ ตยสารสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 19.3 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ ข้อมูล
จากบริ ษทั นาเที่ยว ข้อมูลจากโรงแรม และข้อมูลจากเพือ่ น คิดเป็ นร้อยละ 8.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป มีแหล่งข้อมูลในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ สื่ อสังคมออนไลน์ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 59.6 รองลงมา คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 56.7 โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า คิดเป็ นร้อยละ 44.4
ป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 20.5 หนังสื อนิ ตยสารสิ่ งพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 11.7 และอื่นๆได้แก่ ข้อมูล
จากมัคคุ เทศก์ ข้อมู ลจากบริ ษทั นาเที่ยว ข้อ มูล จากโรงแรม และข้อ มูลจากเพื่อน คิดเป็ นร้อ ยละ 4.1
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.68 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของจ านวนครั้ งในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวนครั้งในการใช้ บริการศูนย์การค้า

1 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
41
(30.4) (2)
69
(51.1) (1)
25
(18.5) (3)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
92
(34.7) (2)
133
(50.2) (1)
40
(15.1) (3)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
133
(33.2) (2)
202
(50.2) (1)
65
(16.2) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมี จ านวนครั้งในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 51.1 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 30.4 และ
มากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมีจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3
ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 50.2 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34.7 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
15.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.69 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของจ านวนครั้ งในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวนครั้งในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
1 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
47
35
(29.6) (2)
(26.9) (2)
84
75
(52.9) (1)
(57.7) (1)
28
20
(17.6) (3)
(15.4) (3)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
51
(45.9) (1)
43
(38.7) (2)
17
(15.3) (3)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
133
(33.2) (2)
202
(50.5) (1)
65
(16.2) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.69 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 30 ปี มีจานวนครั้ง
ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 29.6 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 17.6 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 26.9 และมากกว่า 3 ครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 15.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป มีจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 45.9 รองลงมา คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.7 และมากกว่า 3 ครั้ง
คิดเป็ นร้อยละ 15.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.70 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของจ านวนครั้ งในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการใช้
บริการศูนย์การค้า
1 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
62
24
(38.8) (2)
(24.7) (2)
75
57
(46.9) (1)
(58.8) (1)
23
16
(14.4) (3)
(16.5) (3)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
47
(32.9) (2)
70
(49.0) (1)
26
(18.2) (3)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
133
(33.2) (2)
202
(50.5) (1)
65
(16.2) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มี จ านวนครั้ง ในการใช้บ ริ การศูน ย์การค้ามากที่ สุ ด คือ 2-3 ครั้ง คิ ด เป็ นร้อ ยละ 46.9
รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.8 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 14.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001 – 9,000 หยวน มีจานวนครั้งในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 58.8 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
24.7 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 16.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มีจานวนครั้งใน
การใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 49.0 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
32.9 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 18.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.71 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของจ านวนครั้ งในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
แหล่งข้ อมูลทีไ่ ด้ รับในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า
1 ครั้ง
2-3 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้ง
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
34
56
43
(36.2) (2)
(41.5) (2)
(25.1) (2)
37
60
105
(39.4) (1)
(44.4) (1)
(61.4) (1)
23
19
23
(24.5) (3)
(14.1) (3)
(13.5) (3)
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
133
(33.2) (2)
202
(50.5) (1)
65
(16.2) (3)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่ าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท มีจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 39.4 รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 36.2 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ น
ร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มี จ านวนครั้ งในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้ามากที่ สุ ด คื อ 2-3 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44.4
รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 41.5 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 14.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป มีจานวนครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 2-3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 61.4
รองลงมา คือ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 25.1 และมากกว่า 3 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.72 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ลักษณะการเดินทางในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
7
(5.2) (5)
4
(3.0) (6)
12
(8.9) (4)
28
(20.7) (3)
53
(39.3) (1)
31
(23.0) (2)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
8
(3.0) (5)
3
(1.1) (6)
27
(10.2) (4)
34
(12.8) (3)
91
(34.3) (2)
102
(38.5) (1)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(3.8) (5)
7
(1.8) (6)
39
(9.8) (4)
62
(15.5) (3)
144
(36.0) (1)
133
(33.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายมี ลักษณะการเดิ นทางในการใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อ ยละ 39.3 รองลงมา คือ รถโดยสาร
ของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 23.0 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 20.7 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ
8.9 เดิน คิดเป็ นร้อยละ 5.2 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิงมีลกั ษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 38.5 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ
34.3 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 12.8 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 10.2 เดิน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และ
จักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.73 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ลักษณะการเดินทางในการใช้
บริการศูนย์การค้า
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
6
5
(3.8) (5)
(3.8) (5)
3
1
(1.9) (6)
(0.8) (6)
23
12
(14.5) (3)
(9.2) (4)
19
22
(11.9) (4)
(16.9) (3)
61
54
(38.4) (1)
(41.5) (1)
47
36
(29.6) (2)
(27.7) (2)
159
130
(100.0)
(100.0)

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
4
(3.6) (4)
3
(2.7) (5)
4
(3.6) (4)
21
(18.9) (3)
29
(26.1) (2)
50
(45.0) (1)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(3.8) (5)
7
(1.8) (6)
39
(9.8) (4)
62
(15.5) (3)
144
(36.0) (1)
133
(33.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.73 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี มีลกั ษณะการ
เดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 38.4 รองลงมา
คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อ ยละ 29.6 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 14.5 รถยนต์ส่วนตัว
คิดเป็ นร้อยละ 11.9 เดิน คิดเป็ นร้อยละ 3.8 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 1.9 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31-40 ปี มี ลัก ษณะการเดิ น ทางในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 41.5 รองลงมา คือ รถโดยสารของบริ ษทั
ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 27.7 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 16.9 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 9.2 เดิน คิด
เป็ นร้อยละ 3.8 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 0.8 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป มี ลัก ษณะการเดิ นทางในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้ามากที่ สุด คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิด เป็ นร้อ ยละ 45.0 รองลงมา คือ รถโดยสาร
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สาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 26.1 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 18.9 เดินและจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อย
ละ 3.6 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.74 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ลักษณะการเดินทางในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
8
3
(5.0) (5)
(3.1) (5)
3
3
(1.9) (6)
(3.1) (5)
20
10
(12.5) (3)
(10.3) (3)
19
9
(11.9) (4)
(9.3) (4)
40
43
(25.0) (2)
(44.3) (1)
70
29
(43.8) (1)
(29.9) (2)
160
97
(100.0)
(100.0)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
4
(2.8) (4)
1
(0.7) (5)
9
(6.3) (3)
34
(23.8) (2)
61
(42.7) (1)
34
(23.8) (2)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(3.8) (5)
7
(1.8) (6)
39
(9.8) (4)
62
(15.5) (3)
144
(36.0) (1)
133
(33.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.74 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน มี ลกั ษณะการเดิ นทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารของบริ ษทั
ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 43.8 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 25.0 จักรยานยนต์ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 12.5 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 11.9 เดิน คิดเป็ นร้อยละ 5.0 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ
4.9 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน มีลกั ษณะการเดินทาง
ในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 44.3 รองลงมา คือ รถ
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โดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 29.9 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 10.3 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 9.3 และ เดินและจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อ น ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป มี ลักษณะการ
เดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 42.7 รองลงมา
คือ รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 23.8 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 6.3
เดิน คิดเป็ นร้อยละ 2.8 และจักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.75 แสดงจานวนและร้อยละของลักษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้าของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ลักษณะการเดินทางในการใช้
บริการศูนย์การค้า
เดิน
จักรยาน
จักรยานยนต์
รถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
รวม

ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
1
11
3
(1.1) (5)
(8.1) (4)
(1.8) (6)
2
1
4
(2.1) (4)
(0.7) (5)
(2.3) (5)
13
11
15
(13.8) (3)
(8.1) (4)
(8.8) (4)
14
16
32
(14.9) (2)
(11.9) (3)
(18.7) (3)
32
42
70
(34.0) (1)
(31.1) (2)
(40.9) (1)
32
54
47
(34.0) (1)
(40.0) (1)
(27.5) (2)
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
15
(3.8) (5)
7
(1.8) (6)
39
(9.8) (4)
62
(15.5) (3)
144
(36.0) (1)
133
(33.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.75 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท มีลกั ษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้า
มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 34.0 รองลงมา คือ
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รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 14.9 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 13.8 จักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 2.1 และ
เดิน คิดเป็ นร้อยละ 1.1 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,0016,000 บาท มีลกั ษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
คิดเป็ นร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อ ยละ 31.1 รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 11.9 เดินและจักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 8.1 และ จักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 0.7 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป มีลกั ษณะการเดินทางในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ
คิดเป็ นร้อยละ 40.9 รองลงมา คือ รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์ คิดเป็ นร้อยละ 27.5 รถยนต์ส่วนตัว คิด
เป็ นร้อยละ 18.7 จักรยานยนต์ คิดเป็ นร้อยละ 8.8 จักรยาน คิดเป็ นร้อยละ 2.3 และเดิน คิดเป็ นร้อยละ
1.8 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.76 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ล ะครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
การใช้ จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้ บริการ
ศูนย์การค้า
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท
4,501 บาทขึ้นไป
รวม

ชาย
(n = 135)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
52
(38.5) (2)
83
(61.5) (1)
135
(100.0)

หญิง
(n = 265)
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
163
(61.5) (1)
102
(38.5) (2)
265
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
215
(53.8) (1)
185
(46.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.76 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย ใช้จ่ ายในแต่ล ะครั้งในการใช้
บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 61.5 รองลงมา คือ ใช้
จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง ใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
คือ ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อ ยละ 61.5 รองลงมา คือ ใช้จ่าย 4,501 บาท
ขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.5 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.77 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ล ะครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
31-40 ปี
30 ปี
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท
89
53
(56.0) (1)
(40.8) (2)
4,501 บาทขึ้นไป
70
77
(44.0) (2)
(59.2) (1)
รวม
159
130
(100.0)
(100.0)
การใช้ จ่ายในแต่ละครั้งในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า

41 ปี ขึน้ ไป

รวม

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
73
(65.8) (1)
38
(34.2) (2)
111
(100.0)

จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
215
(53.8) (1)
185
(46.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.77 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท ใช้จ่ายใน
แต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่ายต่าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 56.0 รองลงมา คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 44.0 ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามอายุร ะหว่ า ง 31-40 ปี ใช้ จ่ า ยในแต่ ล ะครั้ งในการใช้ บ ริ ก าร
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ ใช้จ่าย ต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40.8 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้ น ไป ใช้จ่ ายในแต่ ล ะครั้ งในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อ ยละ 65.8 รองลงมา
คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 34.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.78 แสดงจานวนและร้อยละของการใช้จ่ายในแต่ล ะครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
6,001-9,000
6,000 หยวน
หยวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท
113
46
(70.6) (1)
(47.4) (2)
4,501 บาทขึ้นไป
47
51
(29.4) (2)
(52.6) (1)
รวม
160
97
(100.0)
(100.0)
การใช้ จ่ายในแต่ละครั้งในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
56
(39.2) (2)
87
(60.8) (1)
143
(100.0)

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
215
(53.8) (1)
185
(46.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.78 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
6,000 หยวน ใช้จ่ายในแต่ล ะครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่ายต่ ากว่าหรื อ เท่ากับ
4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 70.6 รองลงมา คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อ ยละ
29.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ใช้จ่ายในแต่ละครั้งใน
การใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 52.6 รองลงมา
คือ ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 47.4 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป ใช้จ่ายในแต่ล ะ
ครั้งในการใช้บริ การศูน ย์ก ารค้ามากที่สุ ด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้น ไปต่อ ครั้ง คิด เป็ นร้อ ยละ 60.8
รองลงมา คือ ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 39.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.79 แสดงจานวนและร้อ ยละของการใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้าของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อ
วัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,001-6,000 บาท ตั้งแต่ 6,001 บาท
3,000 บาท
ขึน้ ไป
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ) (ร้ อยละ) (ลาดับ)
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท
71
85
59
(75.5) (1)
(63.0) (1)
(34.5) (2)
4,501 บาทขึ้นไป
23
50
112
(24.5) (2)
(37.0) (2)
(65.5) (1)
รวม
94
135
171
(100.0)
(100.0)
(100.0)
การใช้ จ่ายในแต่ละครั้งในการ
ใช้ บริการศูนย์การค้า

รวม
จานวน
(ร้ อยละ) (ลาดับ)
215
(53.8) (1)
185
(46.2) (2)
400
(100.0)

จากตารางที่ 4.79 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ยต่อวันต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท ใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามาก
ที่สุด คือ ใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อ ยละ 75.5 รองลงมา คือ ใช้จ่าย 4,501
บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน 3,001
– 6,000 บาท ใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้ง คิดเป็ นร้อ ยละ
63.0 ตามลาดับ รองลงมา คือ ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 37.0
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไป ใช้จ่ายในแต่ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้น
ไปต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 65.5 รองลงมา คือ ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 34.5 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 5

การวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ยระดั บความส าคัญ ของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ ก ารในการใช้ บริ ก ารศู น ย์ ก ารค้ า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ขอผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยและค่าใช้ จ่ายในการท่ องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ เฉลี่ยต่ อวัน

ตารางที่ 4.80 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านผลิตภัณฑ์

สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก าร มี ค ว า ม
หลากหลาย
สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพ
ป ริ ม าณ สิ น ค้ า แล ะบ ริ ก าร
เพียงพอต่อความต้องการ
สิ นค้าและบริ การตรงกับความ
ต้องการ
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.39
(มาก)
4.33
(มาก)
4.18
(มาก)
4.33
(มาก)
4.31
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.54
(มากที่สุด)
4.53
(มากที่สุด)
4.25
(มาก)
4.45
(มาก)
4.44
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-1.89

0.06

ไม่แตกต่าง

-2.27

0.02*

แตกต่าง

-0.94

0.35

ไม่แตกต่าง

-1.46

0.14

ไม่แตกต่าง

-1.82

0.07

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.80 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่ อพิจารณาปั จจัยย่อ ยพบว่า ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ ของปั จจัยย่อ ยด้านสิ นค้าและ
บริ การมีความหลากหลาย ปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ และสิ นค้าและบริ การ
ตรงกับความต้องการ ไม่แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
ปั จจัยย่อยด้านสิ นค้าและบริ การมีคุณภาพ แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศ
ชายและเพศหญิ ง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิ ง มี ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ มากกว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศชาย
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ตารางที่ 4.81 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านราคา

ราค าเห มาะส มกั บ คุ ณ ภาพ
สิ นค้าและบริ การ
ราคาของสิ นค้าและบริ ก ารถูก
กว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.26
(มาก)
4.05
(มาก)
4.16
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.48
(มาก)
4.20
(มาก)
4.34
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-2.61

0.00*

แตกต่าง

-1.80

0.07

ไม่แตกต่าง

-2.51

0.01*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.81 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านราคา ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านราคาของ
สินค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น ไม่แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย
และเพศหญิง
ปั จจัยย่อ ยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การแตกต่างกันระหว่างผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มี ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ
มากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย
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ตารางที่ 4.82 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ส ถ าน ที่ ตั้ งส ะด ว ก ต่ อ ก าร
เดินทาง
สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.09
(มาก)
3.74
(มาก)
3.88
(มาก)
3.90
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.24
(มาก)
3.53
(มาก)
3.87
(มาก)
3.88
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-1.99

0.04*

แตกต่าง

1.68

0.09

ไม่แตกต่าง

0.09

0.92

ไม่แตกต่าง

0.26

0.79

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.82 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่ อ พิจ ารณาปั จ จัย ย่อ ยพบว่า ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ ของปั จจัยย่อ ยด้านสถานที่
สาหรับจอดรถเพียงพอ และระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า ไม่แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง
ปั จจัยย่อยด้านสถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มี ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญมากกว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศชาย

104

ตารางที่ 4.83 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ
เพศ
ด้ านส่ งเสริมการตลาด

การโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและ
บริ การ
การจัด กิ จ กรรมพิ เศษในช่ ว ง
เทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล แลกของ
สมนาคุณ
มี พ นั ก งานขายให้ ค าแนะน า
สิ นค้าและบริ การ
สิ ทธิ พิเศษสาหรับชาวต่ างชาติ
เช่น การคืนภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.92
(มาก)
4.20
(มาก)
4.19
(มาก)
3.76
(มาก)
4.00
(มาก)
4.20
(มาก)
3.93
(มาก)
4.03
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
3.97
(มาก)
4.44
(มาก)
4.34
(มาก)
3.78
(มาก)
4.05
(มาก)
4.39
(มาก)
4.14
(มาก)
4.16
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-0.54

0.58

ไม่แตกต่าง

-2.72

0.01*

แตกต่าง

-1.74

0.08

ไม่แตกต่าง

-0.21

0.83

ไม่แตกต่าง

-0.42

0.67

ไม่แตกต่าง

-2.02

0.04*

แตกต่าง

-2.03

0.04*

แตกต่าง

-1.85

0.07

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.83 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านส่ งเสริ ม การตลาด ในภาพรวมระหว่า งเพศชายและเพศหญิ ง ไม่ มี ค วามแตกต่ างกัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อ พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่าดึงดูด การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวัล
แลกของสมนาคุ ณ และการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุ ณ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่ างผู ้ต อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
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ปั จจัยย่อยด้านการให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น
การคืนภาษี และการให้บริ การฟรี รถรับ -ส่ ง แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศ
หญิง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศ
ชาย
ตารางที่ 4.84 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านบุคลากร

พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
พนัก งานมีความรู้ ในตัว สิ นค้า
และบริ การ
จ านวนพนั ก งานเพี ย งพอต่ อ
การให้บริ การ
ก ารแต่ งก ายข อ งพ นั ก งาน
สุ ภาพ เรี ยบร้อย
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.22
(มาก)
4.27
(มาก)
4.08
(มาก)
3.96
(มาก)
4.14
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.33
(มาก)
4.34
(มากที่สุด)
4.16
(มาก)
3.94
(มาก)
4.19
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-1.03

0.30

ไม่แตกต่าง

-0.87

0.38

ไม่แตกต่าง

-0.97

0.33

ไม่แตกต่าง

0.25

0.80

ไม่แตกต่าง

-0.86

0.39

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.84 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านบุคลากร ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่ อ พิจารณาปั จจัยย่อ ยพบว่า ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อ ยด้านพนักงานมี
มนุ ษยสัมพันธ์ดี พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การ จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
และสิ นค้าและการแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรี ยบร้อย ไม่แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชายและเพศหญิง
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ตารางที่ 4.85 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
เพศ
เพศ
ด้ านกระบวนการ

ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความถูกต้องในการในบริ การ
ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวก
ที่เพียงพอ
ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.10
(มาก)
4.36
(มาก)
4.31
(มาก)
4.47
(มาก)
4.31
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.32
(มาก)
4.52
(มากที่สุด)
4.46
(มาก)
4.57
(มากที่สุด)
4.47
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-2.78

0.01*

แตกต่าง

-2.04

0.04*

แตกต่าง

-1.80

0.07

ไม่แตกต่าง

-1.38

0.16

ไม่แตกต่าง

-0.86

0.39

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.85 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการ ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 เมื่ อ พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อ ยปริ ม าณสิ่ งอ านวยความ
สะดวกที่ เพีย งพอ และระบบรัก ษาความปลอดภัย ของศู น ย์ก ารค้า ไม่ แตกต่ างกัน ระหว่างผูต้ อบ
แบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
ปั จจัยย่อยความรวดเร็วในการให้บริ การ และความถูกต้องในการในบริ การแตกต่างกัน
ระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาคัญมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย

107

ตารางที่ 4.86 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอก
และภายในศูนย์การค้า
ความสวยงามในการตกแต่ ง
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า
ความทันสมัยของศูนย์การค้า
การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการเลือกซื้อสิ นค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ชาย
(n = 135)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.12
(มาก)
4.13
(มาก)
4.38
(มาก)
4.39
(มาก)
4.26
(มาก)

หญิง
(n = 265)
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.32
(มาก)
4.28
(มาก)
4.52
(มากที่สุด)
4.51
(มากที่สุด)
4.41
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-2.67

0.01*

แตกต่าง

-2.00

0.04*

แตกต่าง

-1.88

0.06

ไม่แตกต่าง

-1.35

0.17

ไม่แตกต่าง

-2.21

0.03*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.86 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมระหว่างเพศชายและเพศหญิ งมี ความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่ อ พิจารณาในปั จจัยย่อ ยพบว่า ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ ของปั จจัยย่อ ยด้านความ
ทันสมัยของศูนย์การค้า และการจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า ไม่แตกต่าง
กันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและเพศหญิง
ปั จจัยย่อยด้านความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนย์การค้า และความสวยงาม
ในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า แตกต่างกันระหว่างผูต้ อบแบบสอบถามเพศชายและ
เพศหญิง โดยผูต้ อบแบบสอบถามเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญมากกว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
เพศชาย
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ตารางที่ 4.87 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
ด้ านผลิตภัณฑ์
4,500 บาท
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก าร มี ค ว า ม
4.40
4.58
หลากหลาย
(มาก)
(มากที่สุด)
สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพ
4.42
4.52
(มาก)
(มากที่สุด)
ป ริ ม าณ สิ น ค้ า แล ะบ ริ ก าร
4.15
4.31
เพียงพอต่อความต้องการ
(มาก)
(มาก)
สิ นค้าและบริ การตรงกับความ
4.34
4.49
ต้องการ
(มาก)
(มาก)
ค่าเฉลีย่ รวม
4.32
4.47
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-2.34

0.02*

แตกต่าง

-1.25

0.21

ไม่แตกต่าง

-2.12

0.04*

แตกต่าง

-1.88

0.06

ไม่แตกต่าง

-2.20

0.03*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.87 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่ อ ครั้งและกลุ่ ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้ น ไปต่อ ครั้ ง มี ค วามแตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านสินค้าและ
บริ การมีคุณภาพและสิ นค้า และสิ นค้าและบริ การตรงกับความต้องการ ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
กลุ่ มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ ครั้งของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ในปั จจัยย่อ ยด้านสิ นค้าและบริ การมี ความหลากหลายและปริ ม าณสิ นค้าและบริ การ
เพียงพอต่อความต้องการ แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง
และกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้น
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ไปต่อ ครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม มี ค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ มากกว่ากลุ่ มค่ าใช้จ่ายต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.88 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่าย
ต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
4,500 บาท
ด้ านราคา
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ราค าเห มาะส มกั บ คุ ณ ภาพ
4.33
4.49
สิ นค้าและบริ การ
(มาก)
(มาก)
ราคาของสิ นค้าและบริ ก ารถูก
4.09
4.22
กว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น
(มาก)
(มาก)
ค่าเฉลีย่ รวม
4.21
4.36
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-2.03

0.04*

แตกต่าง

-1.71

0.09

ไม่แตกต่าง

-2.12

0.04*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.88 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านราคา ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ ครั้ง มี ความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านราคาของ
สินค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในปั จจัยย่อยด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
กลุ่ มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ ครั้งของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยกลุ่ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญมากกว่ากลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.89 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
4,500 บาท
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ส ถ าน ที่ ตั้ งส ะด ว ก ต่ อ ก าร
4.20
4.17
เดินทาง
(มาก)
(มาก)
สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ
3.57
3.64
(มาก)
(มาก)
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า
3.84
3.92
(มาก)
(มาก)
ค่าเฉลีย่ รวม
3.87
3.91
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

0.43

0.67

ไม่แตกต่าง

-0.54

0.59

ไม่แตกต่าง

-0.84

0.40

ไม่แตกต่าง

-0.49

0.63

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.89 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่าย
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านสถานที่ต้ งั
สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ และระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า ไม่แตกต่าง
กัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้น
ไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.90 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า

ด้ านส่ งเสริมการตลาด

การโฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและ
บริ การ
การจัด กิ จ กรรมพิ เศษในช่ ว ง
เทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล แลกของ
สมนาคุณ
มี พ นั ก งานขายให้ ค าแนะน า
สิ นค้าและบริ การ
สิ ทธิ พิเศษสาหรับชาวต่ างชาติ
เช่น การคืนภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
4,500 บาท
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
3.93
3.97
(มาก)
(มาก)
4.34
4.39
(มาก)
(มาก)
4.22
4.37
(มาก)
(มาก)
3.10
3.86
(มาก)
(มาก)
3.93
4.15
(มาก)
(มาก)
4.29
4.36
(มาก)
(มาก)
4.04
4.10
(มาก)
(มาก)
4.07
4.17
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-5.19

0.60

ไม่แตกต่าง

-0.40

0.69

ไม่แตกต่าง

-1.78

0.08

ไม่แตกต่าง

-1.66

0.10

ไม่แตกต่าง

-2.14

0.03*

แตกต่าง

-0.78

0.44

ไม่แตกต่าง

-0.56

0.58

ไม่แตกต่าง

-1.57

0.12

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.90 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านส่งเสริ มการตลาด ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่า
หรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่ มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ ครั้ง ไม่ มีความแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านการโฆษณา
ประชาสัม พันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ น่ าดึ งดูด การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ การจัดกิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ สิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การ
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คืนภาษี และการให้บริ การฟรี รถรับ -ส่ ง ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ในปั จจัยย่อยด้านมีพนักงานขายให้คาแนะนาสินค้าและบริ การ แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ม
กลุ่ มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ ครั้งของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยกลุ่ม ค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญมากกว่ากลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.91 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
ด้ านบุคลากร
4,500 บาท
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4.27
4.32
(มาก)
(มาก)
พนัก งานมีความรู้ ในตัว สิ นค้า
4.26
4.38
และบริ การ
(มาก)
(มากที่สุด)
จ านวนพนั ก งานเพี ย งพอต่ อ
4.11
4.17
การให้บริ การ
(มาก)
(มาก)
ก ารแต่ งก ายข อ งพ นั ก งาน
3.90
4.00
สุ ภาพ เรี ยบร้อย
(มาก)
(มาก)
ค่าเฉลีย่ รวม
4.14
4.22
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

-0.49

0.62

ไม่แตกต่าง

-1.48

0.14

ไม่แตกต่าง

-0.77

0.44

ไม่แตกต่าง

-1.12

0.27

ไม่แตกต่าง

-1.27

0.21

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.91 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านบุคลากร ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อ ครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า ระหว่างกลุ่ม ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาในปั จจัยย่อยพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของปั จจัยย่อยด้านพนักงานมี
มนุ ษยสัมพันธ์ดี พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การ จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
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และการแต่งกายของพนักงานสุ ภาพ เรี ยบร้อย ไม่แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.92 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
ด้ านกระบวนการ
4,500 บาท
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
4.25
4.23
(มาก)
(มาก)
ความถูกต้องในการในบริ การ
4.46
4.48
(มาก)
(มากที่สุด)
ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวก
4.38
4.44
ที่เพียงพอ
(มาก)
(มาก)
ระบบรักษาความปลอดภัยของ
4.53
4.54
ศูนย์การค้า
(มากที่สุด)
(มากที่สุด)
ค่าเฉลีย่ รวม
4.41
4.42
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

0.25

0.81

ไม่แตกต่าง

-0.28

0.78

ไม่แตกต่าง

-0.78

0.43

ไม่แตกต่าง

-0.01

1.0

ไม่แตกต่าง

-0.25

0.80

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.92 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการ ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่ อ พิจารณาในปั จจัยย่อ ยพบว่า ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ ของปั จจัยย่อ ยด้านความ
รวดเร็วในการให้บริ การ ความถูกต้องในการในบริ การ ปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ และ
ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า ไม่ แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ ม กลุ่ มค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.93 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ค่าใช้ จ่ายต่อครั้งทีใ่ ช้ บริการศูนย์การค้า
ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 4,501 บาทขึน้ ไป
ด้ านการสร้ างและนาเสนอ
4,500 บาท
ลักษณะทางกายภาพ
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอก
4.26
4.25
และภายในศูนย์การค้า
(มาก)
(มาก)
ความสวยงามในการตกแต่ ง
4.17
4.30
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า
(มาก)
(มาก)
ความทันสมัยของศูนย์การค้า
4.42
4.55
(มาก)
(มากที่สุด)
การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่
4.41
4.53
สะดวกต่อการเลือกซื้อสิ นค้า
(มาก)
(มากที่สุด)
ค่าเฉลีย่ รวม
4.32
4.41
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)

T-Test

Sig

แปลผล

0.10

0.92

ไม่แตกต่าง

-1.79

0.07

ไม่แตกต่าง

-1.85

0.07

ไม่แตกต่าง

-1.54

0.13

ไม่แตกต่าง

-1.50

0.13

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.93 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวมค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ระหว่างกลุ่มค่าใช้จ่ายต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้งและกลุ่มค่าใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
ไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่ อ พิจารณาในปั จจัยย่อ ยพบว่า ค่ าเฉลี่ ยระดับ ความส าคัญ ของปั จจัยย่อ ยด้านความ
สะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนย์การค้า ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า ความทันสมัยของศูนย์การค้า และการจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้ อ
ไม่ แตกต่างกัน ระหว่างกลุ่ ม กลุ่ ม ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าหรื อ เท่ากับ 4,500 บาทต่อ ครั้งและกลุ่ มค่าใช้จ่าย
4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้งของผูต้ อบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 4.94 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิ ตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อายุ

ด้ านผลิตภัณฑ์

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.61
(มากที่สุด)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.45
(มาก)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
4.33
(มาก)

4.58
(มากที่สุด)

4.40
(มาก)

4.38
(มาก)

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี

สิ น ค้ า แล ะบริ ก ารมี
ความหลากหลาย
สิ น ค้ า แล ะบริ ก ารมี
คุณภาพ
ป ริ ม าณ สิ น ค้ า แ ล ะ
บ ริ ก าร เพี ยงพ อ ต่ อ
ความต้องการ
สิ น ค้าและบริ ก ารตรง
กับความต้องการ
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

F-test

Sig

4.84

0.01*

4.37
(มาก)

3.15

0.05

4.16
(มาก)

4.08
(มาก)

6.11

0.00*

4.49
(มาก)

4.43
(มาก)

4.27
(มาก)

2.43

0.09

4.52
(มากทีส่ ุ ด)

4.36
(มาก)

4.26
(มาก)

5.00

0.01*

แปลผล

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.94 พบว่า ผลการวิเคราะห์ เมื่ อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ สินค้าและบริ การมีคุณภาพและสินค้าและบริ การตรงกับความ
ต้องการ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลายและปริ มาณสิ นค้า
และบริ การเพียงพอต่อความต้องการ
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โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.95-ตาราง
ที่ 4.96
ตารางที่ 4.95 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
เรื่ อง สินค้าและบริ การมีความหลากหลาย จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.16251

0.17

41 ปี ข้ ึนไป

0.28302

0.01*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.16251

0.17

41 ปี ข้ ึนไป

0.12051

0.57

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.28302

0.01*

31-40 ปี

0.12051

0.57

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.95 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย จาแนกตามอายุเป็ น
รายคู่ พบว่า อายุ ที่มี ระดับความสาคัญในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การมีความหลากหลายแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของสิ นค้าและบริ การมีความหลากหลายมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี
ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.96 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์
เรื่ อง ปริ มาณสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.22211*

0.04*

41 ปี ข้ ึนไป

0.30257*

0.01*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.22211*

0.04*

41 ปี ข้ ึนไป

0.08046

0.71

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0. 30257*

0.01*

31-40 ปี

-0. 08046

0.71

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.96 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของปริ มาณสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ จาแนก
ตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อ
ความต้องการแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 31-40 ปี โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ให้
ระดับความสาคัญในเรื่ อ งของปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้อ งการมากกว่ากลุ่ ม อายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของปริ มาณสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.97 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

ด้ านราคา

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ราคาเหมาะสมกับ
4.52
คุณภาพสิ นค้าและ
(มากที่สุด) (1)
บริ การ
ราคาของสิ นค้าและ
4.31
บริ การถูกกว่าเมื่อเทียบ
(มาก) (2)
กับสถานที่อื่น
ค่าเฉลีย่ รวม
4.41
(แปลผล)
(มาก)

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

4.35
(มาก) (1)

F-test

Sig

แปลผล

4.30
(มาก) (1)

2.90

0.06

4.05
(มาก) (2)

4.03
(มาก) (2)

ไม่
แตกต่าง
แตกต่าง

5.56

0.00*

4.20
(มาก)

4.17
(มาก)

5.27

0.01*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.97 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่ อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความส าคัญ ของด้านราคาในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุ ก กลุ่ ม อายุ แตกต่ างกัน ที่ ร ะดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริ การ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ราคาของสิ นค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่
อื่น
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.98
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ตารางที่ 4.98 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา เรื่ อ ง
ราคาของสินค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.25433

0.02*

41 ปี ข้ ึนไป

0.27214

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.25433

0.02*

41 ปี ข้ ึนไป

0.01781

0.98

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.27214

0.02*

31-40 ปี

-0.01781

0.98

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.98 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคาในเรื่ องของราคาของสิ น ค้าและบริ การถู ก กว่าเมื่ อ เที ยบกับสถานที่อื่ น
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของราคาของสิ นค้าและบริ การถูก
กว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 2 คู่
ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 31-40 ปี โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ให้
ระดับความสาคัญในเรื่ องของราคาของสินค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่นมากกว่ากลุ่ม
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของราคาของสิ นค้าและบริ การถูกกว่าเมื่ อเทียบกับสถานที่อื่น มากกว่า
กลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.99 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ

ด้ านช่ องทางการ
จัดจาหน่ าย

สถานที่ต้ งั สะดวก
ต่อการเดินทาง
สถานที่สาหรับ
จอดรถเพียงพอ
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ด
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.31
(มาก) (1)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
3.72
(มาก) (1)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
3.99
(มาก) (1)

4.19
(มาก) (2)

3.65
(มาก) (2)

4.01
(มาก) (3)
4.17
(มาก)

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี

F-test

Sig

แปลผล

5.89

0.03*

แตกต่าง

3.92
(มาก) (2)

2.76

0.07

3.38
(มาก) (3)

3.66
(มาก) (3)

4.13

0.02*

ไม่
แตกต่าง
แตกต่าง

3.58
(มาก)

3.86
(มาก)

5.83

0.00*

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.99 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่ อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ สถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทางและระยะเวลาเปิ ด – ปิ ด
ศูนย์การค้า
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.100-ตาราง
ที่ 4.101
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ตารางที่ 4.100 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านช่อ งทาง
การจัดจาหน่าย เรื่ องสถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.12216

0.41

41 ปี ข้ ึนไป

0.30546

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.12216

0.41

41 ปี ข้ ึนไป

0.18330

0.13

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.30546

0.00*

31-40 ปี

-0.18330

0.13

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.100 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่ องของสถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง จาแนกตาม
อายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของสถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทางแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของสถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทางมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้น
ไป
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ตารางที่ 4.101 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านช่อ งทาง
การจัดจาหน่าย เรื่ อง ระยะเวลาเปิ ด – ปิ ดศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.07833

0.79

41 ปี ข้ ึนไป

0.33605

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.07833

0.79

41 ปี ข้ ึนไป

0.25773

0.12

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.33605

0.02*

31-40 ปี

-0.25773

0.12

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.101 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่ องของระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
เป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้ามากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.102 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านส่ งเสริ ม การตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามอายุ

ด้ านส่ งเสริมการตลาด

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

4.04
(มาก) (5)

4.00
(มาก) (6)

4.47
(มาก) (1)

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่ อต่างๆ น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคา
สิ นค้าและบริ การ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล
แลกของสมนาคุณ
มีพนักงานขายให้
คาแนะนาสิ นค้าและ
บริ การ
สิ ทธิพิเศษสาหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การ
คืนภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ
-ส่ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

F-test

Sig

แปลผล

3.76
(มาก) (5)

4.43

0.01*

4.42
(มาก) (1)

4.13
(มาก) (1)

6.17

0.00*

แตกต่าง

4.43
(มาก) (2)

4.28
(มาก) (3)

4.09
(มาก) (2)

5.65

0.00*

แตกต่าง

3.97
(มาก) (6)

3.80
(มาก) (7)

3.47
(มาก) (6)

9.14

0.00*

แตกต่าง

4.13
(มาก) (4)

4.02
(มาก) (5)

3.90
(มาก) (3)

1.64

0.20

4.47
(มาก) (1)

4.35
(มาก) (2)

4.09
(มาก) (2)

6.31

0.00*

4.23
(มาก) (3)

4.06
(มาก) (4)

3.84
(มาก) (4)

5.23

0.01*

แตกต่าง

4.25
(มาก)

4.13
(มาก)

3.90
(มาก)

9.70

0.00*

แตกต่าง

แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.102 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ มีพนักงานขายให้คาแนะนาสินค้าและบริ การ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ น่าดึงดูด การ
ให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ การแจกของรางวัล แลก
ของสมนาคุณ สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี และการให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ง
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.103-ตาราง
ที่ 4.108
ตารางที่ 4.103 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่าดึงดูด จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.04403

0.95

41 ปี ข้ ึนไป

0.28727

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.04403

0.95

41 ปี ข้ ึนไป

0.24324

0.05

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.28727

0.02*

31-40 ปี

-0.24324

0.05

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.103 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่าดึงดูด
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ อ งของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ น่าดึงดูดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่าดึงดูดมากกว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.104 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.04862

0.89

41 ปี ข้ ึนไป

0.34557

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.04862

0.89

41 ปี ข้ ึนไป

0.29695

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.34557

0.00*

31-40 ปี

-0.29695

0.02*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.104 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ จาแนกตาม
อายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มี ระดับความสาคัญ ในเรื่ อ งของการให้ส่วนลดราคาสิ น ค้าและบริ การ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี
ขึ้นไป
กลุ่ ม อายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ้น ไป โดยกลุ่ มอายุระหว่าง 31-40 ปี ให้ระดับ
ความสาคัญในเรื่ องของการให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.105 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.15704

0.28

41 ปี ข้ ึนไป

0.34387

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.15704

0.28

41 ปี ข้ ึนไป

0.18683

0.22

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.34387

0.00*

31-40 ปี

-0.18683

0.22

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.105 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนก
ตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของการจัดกิ จกรรมพิเศษในช่ วงเทศกาล
ต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง
41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.106 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.17484

0.31

41 ปี ข้ ึนไป

0.50637

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.17484

0.31

41 ปี ข้ ึนไป

0.33153

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.50637

0.00*

31-40 ปี

-0.33153

0.03*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.106 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ จาแนกตาม
อายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มี ระดับความสาคัญในเรื่ องของการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุ ณ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี
ขึ้นไป
กลุ่ มอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ้ น ไป โดยกลุ่ ม อายุระหว่าง 31-40 ปี ให้ร ะดับ
ความสาคัญในเรื่ องของการแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.107 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.12554

0.48

41 ปี ข้ ึนไป

0.38161

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.12554

0.48

41 ปี ข้ ึนไป

0.25606

0.08

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.38161

0.00*

31-40 ปี

-0.25606

0.08

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.107 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่ งเสริ ม การตลาดในเรื่ อ งของสิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของสิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ
เช่น การคืนภาษี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับ ความส าคัญในเรื่ อ งของสิ ทธิ พิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่ น การคืนภาษีมากกว่ากลุ่ ม อายุ
ระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.108 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ง จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.17117

0.34

41 ปี ข้ ึนไป

0.39487

0.01*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.17117

0.48

41 ปี ข้ ึนไป

0.22370

0.22

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.39487

0.01*

31-40 ปี

-0.22370

0.22

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.108 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการให้บริ การฟรี รถรับ – ส่ ง จาแนกตามอายุเป็ น
รายคู่ พบว่า อายุ ที่มี ระดับความสาคัญในเรื่ องของการให้บริ การฟรี รถรับ – ส่ ง แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ง มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.109 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
อายุ

ด้ านบุคลากร

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.43
(มาก) (2)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.28
(มาก) (2)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.13
(มาก) (2)

4.41
(มาก) (1)

4.35
(มาก) (1)

4.22
(มาก) (3)

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี

พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ์ดี
พนักงานมีความรู้ใน
ตัวสิ นค้าและบริ การ
จานวนพนักงาน
เพียงพอต่อการ
ให้บริ การ
การแต่งกายของ
พนักงานสุ ภาพ
เรี ยบร้อย
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

F-test

Sig

แปลผล

3.74

0.03*

แตกต่าง

4.15
(มาก) (1)

3.23

0.04*

แตกต่าง

4.18
(มาก) (3)

3.96
(มาก) (3)

4.20

0.02*

3.99
(มาก) (4)

4.00
(มาก) (4)

3.83
(มาก) (4)

1.40

0.25

4.26
(มาก)

4.20
(มาก)

4.02
(มาก)

5.06

0.01*

แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.109 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านบุคลากรในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มอายุ แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ การแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ มอายุ ได้แก่ พนักงานมี มนุ ษ ยสัมพันธ์ดี พนักงานมี ความรู ้ในตัว
สินค้าและบริ การ และจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
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โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.110-ตาราง
ที่ 4.112
ตารางที่ 4.110 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากร
เรื่ อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.15075

0.37

41 ปี ข้ ึนไป

0.30155

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.15075

0.37

41 ปี ข้ ึนไป

0.15080

0.43

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.30155

0.03*

31-40 ปี

-0.15080

0.43

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.110 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในเรื่ องของพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า
อายุ ที่มี ระดับความสาคัญในเรื่ องของพนักงานมี มนุ ษยสัมพันธ์ดี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.111 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากร
เรื่ อง พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.06265

0.82

41 ปี ข้ ึนไป

0.25565

0.04*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.06265

0.82

41 ปี ข้ ึนไป

0.19300

0.20

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.25565

0.04*

31-40 ปี

-0.19300

0.20

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.111 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในเรื่ องของพนักงานมีความรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การ จาแนกตามอายุ
เป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มี ระดับ ความส าคัญ ในเรื่ อ งของพนักงานมี ความรู ้ในตัวสิ น ค้าและบริ ก าร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของพนักงานมีความรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การ มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง
41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.112 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากร
เรื่ อง จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.03551

0.93

41 ปี ข้ ึนไป

0.26517

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.03551

0.93

41 ปี ข้ ึนไป

0.22966

0.74

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.26517

0.02*

31-40 ปี

-0.22966

0.74

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.112 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในเรื่ องของจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ จาแนกตามอายุ
เป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่ มี ระดับความสาคัญในเรื่ อ งของจานวนพนักงานเพียงพอต่อ การให้บริ การ
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง
41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.113 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามอายุ

ด้ านกระบวนการ

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.36
(มาก) (4)

ความรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
ความถูกต้องในการใน
4.57
บริ การ
(มากที่สุด) (2)
ปริ มาณสิ่ งอานวย
4.47
ความสะดวกที่เพียงพอ (มาก) (3)
ระบบรักษาความ
4.67
ปลอดภัยของ
(มากที่สุด) (1)
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
4.52
(แปลผล)
(มากทีส่ ุ ด)

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.23
(มาก) (3)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.09
(มาก) (4)

4.45
(มาก) (2)

F-test

Sig

แปลผล

4.22

0.02*

แตกต่าง

4.33
(มาก) (2)

3.78

0.03*

แตกต่าง

4.45
(มาก) (2)

4.28
(มาก) (3)

2.14

0.12

ไม่แตกต่าง

4.50
(มากที่สุด)
(1)

4.38
(มาก) (1)

6.12

0.00*

4.41
(มาก)

4.27
(มาก)

5.19

0.01*

แตกต่าง

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.113 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านกระบวนการในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่ มอายุ แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ มอายุ ได้แก่ ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ความถูกต้องในการใน
บริ การ และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.114-ตาราง
ที่ 4.116
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ตารางที่ 4.114 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อง ความรวดเร็วในการให้บริ การ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.12772

0.42

41 ปี ข้ ึนไป

0.26840

0.01*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.12772

0.42

41 ปี ข้ ึนไป

0.14068

0.35

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.26840

0.01*

31-40 ปี

-0.14068

0.35

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.114 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของความรวดเร็วในการให้บริ การ จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
พบว่า อายุ ที่ มี ระดับ ความส าคัญ ในเรื่ อ งของความรวดเร็ วในการให้ บ ริ ก าร แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความรวดเร็วในการให้บริ การ มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.115 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อง ความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.12617

0.32

41 ปี ข้ ึนไป

0.23899

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.12617

0.32

41 ปี ข้ ึนไป

0.11282

0.47

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.23899

0.03*

31-40 ปี

-0.11282

0.47

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.115 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
พบว่า อายุ ที่ มี ร ะดับ ความส าคัญ ในเรื่ อ งของความถู ก ต้อ งในการในบริ ก าร แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความถูกต้องในการในบริ การ มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.116 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อง ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.17296

0.09

41 ปี ข้ ึนไป

0.29458

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.17296

0.09

41 ปี ข้ ึนไป

0.12162

0.48

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.29458

0.00*

31-40 ปี

-0.12162

0.48

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.116 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า จาแนกตาม
อายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง
41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.117 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

การสร้ างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

ความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า
ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า
ความทันสมัยของ
ศูนย์การค้า
การจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซื้อสิ นค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

อายุ
31-40 ปี

41 ปี ขึน้ ไป

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)

4.38
(มาก) (3)

4.21
(มาก) (4)

4.38
(มาก) (3)

ตา่ กว่าหรือ
เท่ากับ 30 ปี

F-test

Sig

4.13
(มาก) (3)

4.41

0.01*

4.24
(มาก) (3)

4.00
(มาก) (4)

9.22

0.00*

4.60
(มากที่สุด) (1)

4.45
(มาก) (1)

4.35
(มาก) (1)

4.00

0.02*

4.59
(มากที่สุด) (2)

4.43
(มาก) (2)

4.33
(มาก) (2)

4.14

0.02*

4.49
(มาก)

4.33
(มาก)

4.20
(มาก)

7.09

0.00*

แปลผล

แตกต่าง

แตกต่าง

แตกต่าง
แตกต่าง

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.117 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มอายุ แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่ อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ในกลุ่ ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนย์การค้า ความ
สวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า ความทันสมัยของศูนย์การค้า และการจัดผัง
ร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า
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โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มอายุ แสดงในตารางที่ 4.118-ตาราง
ที่ 4.121
ตารางที่ 4.118 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความสะอาดของพึ้น ที่ ภ ายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.16967

0.14

41 ปี ข้ ึนไป

0.25123

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.16967

0.14

41 ปี ข้ ึนไป

0.08157

0.68

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.25123

0.02*

31-40 ปี

-0.08157

0.68

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.118 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่ อ งของความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของ
ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนย์การค้า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายในศูนย์การค้า มากกว่ากลุ่ม
อายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.119 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความสวยงามในการตกแต่ ง ภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.13890

0.26

41 ปี ข้ ึนไป

0.37736

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.13890

0.26

41 ปี ข้ ึนไป

0.23846

0.04*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.37736

0.00*

31-40 ปี

-0.23846

0.04*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.119 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่ อ งของความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญใน
เรื่ องของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า มากกว่า
กลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
กลุ่ ม อายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปี ขึ้น ไป โดยกลุ่ มอายุระหว่าง 31-40 ปี ให้ระดับ
ความสาคัญในเรื่ องของความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูนย์การค้า มากกว่ากลุ่มอายุ
ระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.120 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง ความทันสมัยของศูนย์การค้า จาแนกตาม อายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.15133

0.19

41 ปี ข้ ึนไป

0.24613

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.15133

0.19

41 ปี ข้ ึนไป

0.09480

0.72

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.24613

0.02*

31-40 ปี

-0.09480

0.72

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.120 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ ก ารด้านการสร้ างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่ อ งของความทัน สมัย ของ
ศูนย์การค้า จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของความทันสมัยของ
ศูนย์การค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความทันสมัยของศูนย์การค้า มากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.121 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการสร้าง
และนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ เรื่ อง การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อ ก า ร
เลือกซื้อสินค้า จาแนกตามอายุ
(I) อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

31-40 ปี

41 ปี ข้ ึนไป

(J) อายุ

Mean Difference (I-J)

Sig.

31-40 ปี

0.16043

0.19

41 ปี ข้ ึนไป

0.25786

0.02*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.16043

0.19

41 ปี ข้ ึนไป

0.09744

0.72

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี

-0.25786

0.02*

31-40 ปี

-0.09744

0.72

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.121 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพในเรื่ อ งของการจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า อายุ ที่มีระดับความสาคัญใน
เรื่ องของการจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี และ 41 ปี ขึ้นไป โดยกลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า มากกว่า
กลุ่มอายุระหว่าง 41 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.122 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านผลิตภัณฑ์

สิ นค้าและบริ การมีความ
หลากหลาย
สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร มี
คุณภาพ
ปริ มาณสิ นค้าและบริ การ
เพียงพอต่อความต้องการ
สิ นค้าและบริ การตรงกับ
ความต้องการ
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000 ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
4.55
4.52
4.40
(มากที่สุด)
(มากที่สุด) (2)
(มาก) (1)
(1)
4.51
4.54
4.34
(มากที่สุด)
(มากที่สุด) (1)
(มาก) (2)
(2)
4.26
4.13
4.25
(มาก) (4)
(มาก) (4)
(มาก) (4)

F-test

1.27

Sig

0.28

2.86

0.05

0.99

0.37

4.48
(มาก) (3)

4.45
(มาก) (3)

4.30
(มาก) (3)

2.02

0.13

4.45
(มาก)

4.41
(มาก)

4.32
(มาก)

1.34

0.26

แปลผล

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.122 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย สิ นค้า
และบริ การมีคุณภาพ ปริ มาณสินค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ และสินค้าและบริ การตรงกับ
ความต้องการ
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ตารางที่ 4.123 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านราคาในการใช้บ ริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านราคา

ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสิ นค้าและ
บริ การ
ราคาของสิ นค้าและ
บริ การถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับสถานที่อื่น
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000 ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
4.56
4.41
4.29
(มากที่สุด)
(มาก) (1)
(มาก) (1)
(1)

F-test

Sig

แปลผล

3.45

0.03*

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4.11
(มาก) (2)

4.27
(มาก) (2)

4.11
(มาก) (2)

1.47

0.23

4.26
(มาก)

4.42
(มาก)

4.20
(มาก)

2.82

0.06

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.123 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านราคาในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ ราคาของสิ นค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับสถานที่อื่น
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่ม ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ม รายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและ
บริ การ
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น แสดงใน
ตารางที่ 4.124
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ตารางที่ 4.124 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านราคา เรื่ อง
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริ การ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.14420

0.36

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.12579

0.38

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.14420

0.36

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.26999

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.12579

0.38

6,001-9,000 หยวน

-0.26999

0.03*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.124 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านราคาในเรื่ องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของราคาเหมาะสม
กับคุณภาพสินค้าและบริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่
ได้แก่
กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของราคา
เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบริ การมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
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ตารางที่ 4.125 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ ก ารด้ า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ ายในการใช้ บ ริ ก ารของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย

สถานที่ต้ งั สะดวกต่อ
การเดินทาง
สถานที่สาหรับจอดรถ
เพียงพอ
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ด
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000 ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
4.23
4.23
4.11
(มาก) (1)
(มาก) (1)
(มาก) (1)

F-test

Sig

แปลผล

1.29

0.28

ไม่แตกต่าง

3.71
(มาก) (3)

3.54
(มาก) (3)

3.53
(มาก) (3)

0.98

0.38

ไม่แตกต่าง

3.84
(มาก) (2)

3.79
(มาก) (2)

3.97
(มาก) (2)

1.03

0.36

ไม่แตกต่าง

3.93
(มาก)

3.85
(มาก)

3.87
(มาก)

0.35

0.70

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.125 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านช่องทางการจัดจาหน่ายในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อ เดือ น ได้แก่ สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่
สาหรับจอดรถเพียงพอ และระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า

147

ตารางที่ 4.126 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านส่ งเสริ ม การตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านส่ งเสริมการตลาด

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000 ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)

การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ผ่าน
สื่ อต่างๆ น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคา
สิ นค้าและบริ การ
การจัดกิจกรรมพิเศษ
ในช่วงเทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล
แลกของสมนาคุณ
มีพนักงานขายให้
คาแนะนาสิ นค้าและ
บริ การ
สิ ทธิพิเศษสาหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น การ
คืนภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ
-ส่ ง
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

F-test

Sig

แปลผล

ไม่แตกต่าง

3.99
(มาก) (6)

4.00
(มาก) (5)

3.87
(มาก) (5)

0.96

0.39

4.42
(มาก) (1)

4.45
(มาก) (2)

4.23
(มาก) (1)

2.68

0.07

ไม่แตกต่าง

4.29
(มาก) (3)

4.45
(มาก) (2)

4.17
(มาก) (2)

3.41

0.03*

แตกต่าง

3.77
(มาก) (7)

3.74
(มาก) (6)

3.81
(มาก) (6)

0.15

0.86

ไม่แตกต่าง

4.06
(มาก) (5)

4.11
(มาก) (4)

3.94
(มาก) (4)

1.02

0.36

4.36
(มาก) (2)

4.52
(มากที่สุด)
(1)

4.16
(มาก) (3)

4.91

0.01*

4.12
(มาก) (4)

4.20
(มาก) (3)

3.94
(มาก) (4)

2.17

0.12

ไม่แตกต่าง

4.14
(มาก)

4.21
(มาก)

4.02
(มาก)

2.68

0.07

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.126 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านส่ งเสริ มการตลาดในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่ มรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่ า
ดึงดูด การให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ มีพนักงานขายให้
คาแนะนาสินค้าและบริ การ และการให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ง
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล
ต่างๆและสิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น แสดงใน
ตารางที่ 4.127-ตารางที่ 4.128
ตารางที่ 4.127 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง การจัดกิ จกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.15986

0.33

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.12592

0.42

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.15986

0.33

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.28578

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.12579

0.42

6,001-9,000 หยวน

-0.28578

0.03*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.127 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่งเสริ มการตลาดในเรื่ องของการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของการจัด
กิ จกรรมพิเศษในช่ วงเทศกาลต่างๆแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ นัยสาคัญ 0.05 มี
จานวน 1 คู่ ได้แก่
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กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของการ
จัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
ตารางที่ 4.128 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
การตลาด เรื่ อง สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี จาแนกตามรายได้ เฉลี่ ย
ต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.15921

0.34

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.19541

0.18

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.15921

0.34

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.35462

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.19541

0.18

6,001-9,000 หยวน

-0.35462

0.03*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.128 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านส่ งเสริ มการตลาดในเรื่ อ งของสิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ เดื อนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ อ ง
ของสิ ท ธิ พิเศษส าหรับ ชาวต่ างชาติ เช่ น การคืน ภาษีแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของสิ ทธิ
พิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษีมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
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ตารางที่ 4.129 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านบุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านบุคลากร

พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ์ดี
พนักงานมีความรู้ใน
ตัวสิ นค้าและบริ การ
จานวนพนักงาน
เพียงพอต่อการ
ให้บริ การ
การแต่งกายของ
พนักงานสุ ภาพ
เรี ยบร้อย
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
4.34
4.43
(มาก) (1)
(มาก) (1)

ตั้งแต่ 9,001
หยวนขึน้ ไป
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(ลาดับ)
4.15
(มาก) (2)

F-test

Sig

แปลผล

3.33

0.04*

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

4.33
(มาก) (2)

4.40
(มาก) (2)

4.25
(มาก) (1)

0.95

0.39

4.16
(มาก) (3)

4.12
(มาก) (3)

4.11
(มาก) (3)

0.17

0.84

3.94
(มาก) (4)

3.91
(มาก) (4)

3.99
(มาก) (4)

0.25

0.78

4.19
(มาก)

4.22
(มาก)

4.12
(มาก)

0.71

0.49

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.129 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านบุคลากรในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ม รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อน ได้แก่ พนักงานมี ความรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การ
จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ และการแต่งกายของพนักงานสุภาพ เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
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โดยได้ท าการเปรี ย บเที ย บค่ าเฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ค่ าเฉลี่ ย ระดับ
ความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แสดงในตารางที่
4.130
ตารางที่ 4.130 แสดงเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านบุคลากร
เรื่ อง พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.08924

0.81

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.19690

0.17

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.08924

0.81

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.28924

0.04*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.19690

0.17

6,001-9,000 หยวน

-0.28924

0.04*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.130 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านบุคลากรในเรื่ องของพนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของพนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้ น ไป โดยกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความส าคัญ ในเรื่ อ งของ
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
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ตารางที่ 4.131 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000 ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
ด้ านกระบวนการ
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
ความรวดเร็ วในการ
4.21
4.30
4.24
ให้บริ การ
(มาก) (4)
(มาก) (3)
(มาก) (4)
ความถูกต้องในการใน
4.63
4.50
4.31
(มากที่สุด)
บริ การ
(มากที่สุด) (3)
(มาก) (2)
(1)
ปริ มาณสิ่ งอานวย
4.53
4.41
4.28
ความสะดวกที่เพียงพอ (มากที่สุด) (2) (มาก) (2)
(มาก) (3)
ระบบรักษาความ
4.63
4.59
4.41
ปลอดภัยของ
(มากที่สุด)
(มากที่สุด) (1)
(มาก) (1)
(1)
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
4.46
4.49
4.31
(แปลผล)
(มาก)
(มาก)
(มาก)

F-test

Sig

แปลผล

0.46

0.64

ไม่แตกต่าง

6.06

0.00*

แตกต่าง

3.72

0.03*

แตกต่าง

3.52

0.05

2.98

0.05

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.131 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านกระบวนการในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถามทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริ การ
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ ความถูกต้องในการในบริ การ ปริ มาณ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ และระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
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โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น แสดงใน
ตารางที่ 4.132-ตารางที่ 4.133
ตารางที่ 4.132 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อง ความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.12887

0.34

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.18531

0.08

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.12887

0.34

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.31418

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.18531

0.08

6,001-9,000 หยวน

-0.31418

0.00*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.132 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของความถูกต้องในการใน
บริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความ
ถูกต้องในการในบริ การมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
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ตารางที่ 4.133 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อ ง ปริ มาณสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เพียงพอ จาแนกตามรายได้เฉลี่ ย
ต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

0.11263

0.53

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.24528

0.03*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.11263

0.53

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.13265

0.44

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.24528

0.03*

6,001-9,000 หยวน

-0.13265

0.44

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.133 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของปริ มาณสิ่ ง
อานวยความสะดวกที่เพียงพอแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1
คู่ ได้แก่
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่
9,001 หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญ
ในเรื่ อ งของปริ มาณสิ่ งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอมากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ นตั้งแต่ 9,001
หยวนขึ้นไป

155

ตารางที่ 4.134 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ด้ านการสร้ างและ
นาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

ความสะอาดของพึ้นที่
ภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า
ความสวยงามในการ
ตกแต่งภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า
ความทันสมัยของ
ศูนย์การค้า

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือ
6,001-9,000
ตั้งแต่ 9,001
เท่ากับ 6,000
หยวน
หยวนขึน้ ไป
หยวน
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
ค่าเฉลีย่
(แปลผล)
(แปลผล)
(แปลผล)
(ลาดับ)
(ลาดับ)
(ลาดับ)

Sig

4.26
(มาก) (3)

4.32
(มาก) (3)

4.20
(มาก) (3)

0.87

0.42

4.26
(มาก) (3)

4.22
(มาก) (4)

4.20
(มาก) (3)

0.33

0.72

4.34
(มาก) (2)

5.40

0.01*

4.36
(มาก) (1)

2.92

0.06

4.28
(มาก)

2.38

0.09

4.51
(มากที่สุด) (1)

การจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซื้อสิ นค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

F-test

4.49
(มาก) (2)
4.38
(มาก)

4.64
(มากที่สุด)
(1)
4.59
(มากที่สุด)
(2)
4.44
(มาก)

แปลผล

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.134 พบว่า ผลการวิเคราะห์เมื่อ เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ ยระดับ
ความสาคัญของด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในภาพรวมของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อย พบว่าปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญ ไม่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายใน
ศูน ย์การค้า ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายในศูน ย์การค้า และการจัดผังร้านค้าเป็ น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญ แตกต่างกัน ใน
กลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ได้แก่ ความทันสมัยของศูนย์การค้า
โดยได้ทาการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับความสาคัญแตกต่างกันในกลุ่มผูต้ อบแบบสอบถามตามกลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น แสดงใน
ตารางที่ 4.135
ตารางที่ 4.135 แสดงเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ข องส่ วนประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า น
กระบวนการ เรื่ อง ความทันสมัยของศูนย์การค้า จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(I) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน

6,001-9,000 หยวน

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

(J) รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

Mean Difference (I-J)

Sig.

6,001-9,000 หยวน

-0.12668

0.39

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.17684

0.12

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

0.12668

0.39

ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป

0.30351

0.00*

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน

-0.17684

0.12

6,001 – 9,000 หยวน

-0.30351

0.00*

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 4.135 เมื่ อ เปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การด้านกระบวนการในเรื่ องของความถูกต้องในการในบริ การ จาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อ เดือ นเป็ นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อ เดื อ น ที่มีระดับความสาคัญในเรื่ องของความทันสมัยของ
ศูนย์การค้าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 มีจานวน 1 คู่ ได้แก่
กลุ่ ม รายได้เฉลี่ ยต่ อ เดื อ น 6,001-9,000 หยวน และ รายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตั้ง แต่ 9,001
หยวนขึ้นไป โดยกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,001-9,000 หยวน ให้ระดับความสาคัญในเรื่ องของความ
ทันสมัยของศูนย์การค้ามากกว่ากลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 9,001 หยวนขึ้นไป
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะที่มีต่อพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวจีน ใน
การใช้ บริการศูนย์ การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
1. ผูต้ อบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ให้คาชมการให้บริ การของศูนย์การค้า (12 ราย)
2. เจ้าของศูนย์การค้า / ผูด้ าเนิ นการศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ควรมีพนักงานที่
สามารถสื่อสารภาษาจีนและจัดทาสื่อภาษาจีนภายในศูนย์การค้ามากกว่านี้ (3 ราย)
3. เจ้า ของศู น ย์ก ารค้า / ผู ้ด าเนิ น การศู น ย์ก ารค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ค วรจัด ท า
ส่วนลดสาหรับนักท่องเที่ยวมากกว่านี้ (3 ราย)
4. เจ้าของศูนย์การค้า / ผูด้ าเนิ นการศูนย์การค้าในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ควรจัดทาการ
ให้บริ การสัญญาณฟรี อินเตอร์เน็ต (2 ราย)
5. เจ้าของศูนย์การค้า / ผูด้ าเนินการศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ควรนาร้านสินค้า
หรู หรา (Luxury Brands) มากกว่านี้ (1 ราย)
6. การบริ การรถรับส่ งฟรี ช่วยให้ทราบถึ งศูนย์การค้าและเดินทางไปยังศูนย์การค้าได้
อย่างสะดวก (1 ราย)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมื อ งเชี ยงใหม่ ในบทนี้ จาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้เป็ น 6 ส่ วนคือ ส่ วนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้า
มาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ
ความสาคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี ผลต่อ นักท่อ งเที่ ยวชาวจีนที่ เข้ามาใช้บริ การ
ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อ นของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ย
ระดับความสาคัญของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่ วนใหญ่
ตารางที่ 5.1 แสดงร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่
ข้ อมูลทั่วไป
ร้ อยละ
เพศหญิง
66.2
อายุระหว่าง 21-30 ปี
35.8
สถานภาพสมรส
60.4
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
54.0
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001-6,000 หยวน
29.8
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวัน 3,001-6,000 บาท
33.8
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักท่อ งเที่ยวชาวจีนทั้งหมดจานวน 400
คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 66.2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด ร้อยละ
35.8 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ส ถานภาพสมรส มากที่ สุ ด ร้ อ ยละ 60.4 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ
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การศึ กษาระดับปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด ร้อ ยละ 54.0 ผูต้ อบแบบสอบถามมี รายได้เฉลี่ ย 3,001-6,000
หยวนต่อเดือน มากที่สุด ร้อยละ 29.8 และผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เฉลี่ย 3,001-6,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 33.8
5.1.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ ามา
ใช้ บริการศูนย์ การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 5.2 แสดงร้ อ ยละข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ข้า มาใช้ บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด
พฤติกรรมผู้บริโภค
ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เกิดขึน้ มากที่สุด ร้ อยละ
1. ประเภทร้านค้าที่ใช้บริ การ ร้านอาหาร
54.5
2. วัตถุประสงค์ในการใช้
การใช้จ่าย ซื้อของ
81.8
บริ การ
3. สิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม
32.5
4. ผูท้ มี่ ีอิทธิพลในการใช้บริ การ เพือ่ น
39.2
5. วันหยุดทีใ่ ช้บริ การ
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
35.0
6. ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
14:01-17:00
43.5
7. ช่วงเดือนในการใช้บริ การ
กรกฎาคม-กันยายน
49.2
8. สถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
39.0
9. สาเหตุที่ใช้บริ การ
ความหลากหลาย
48.3
10. แหล่งข้อมูลที่ได้รับเพือ่ ใช้ เวปไซด์
54.3
บริ การ
11. ความถี่ในการใช้บริ การ
2-3 ครั้ง
50.5
12. การเดินทางใช้บริ การ
รถโดยสารสาธารณะ
36.0
13. ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้ 4,501-6,000 บาท
31.0
บริ การ
จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านอาหารมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 54.5 โดยวัตถุประสงค์ในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ มากที่สุด คือ
การใช้จ่าย ซื้ อ ของ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.8 สิ่ ง จูง ใจหลัก ในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ในอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ส่วนลดราคา แลก แจก แถม คิดเป็ นร้อยละ 32.5 ผูท้ ี่มี
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อิ ท ธิ พ ลในการเข้ามาใช้บ ริ ก ารของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด คื อ เพื่อ น คิ ดเป็ นร้อ ยละ 39.2
วันหยุดที่ใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ วันหยุด
ลาพักร้อนประจาปี คิดเป็ นร้อยละ 35.0 โดยใช้บริ การช่วงเวลา 14:01-17:00 มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
43.5 ช่ วงเดื อ นที่ ใช้บ ริ การศูน ย์การค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ มากที่สุด คือ ช่ วงเดื อ น กรกฎาคมกันยายน คิดเป็ นร้อยละ 49.2 โดยสถานที่ส่วนใหญ่ ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามใช้บริ การศูนย์การค้าใน
อ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ม ากที่ สุด คื อ เซ็ น ทรัล เฟสติวลั เชี ยงใหม่ คิดเป็ นร้อ ยละ 39.0 สาเหตุที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามในการใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า มากที่ สุ ด คื อ ความหลากหลาย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.3
แหล่งข้อมูลที่ได้รับในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ เวปไซด์ คิดเป็ นร้อยละ 54.3 ความถี่ใน
การใช้บ ริ ก ารศูน ย์การค้าของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่ สุด คื อ 2-3 ครั้ง คิ ดเป็ นร้อ ยละ 50.5 การ
เดินทางใช้บริ การศูนย์การค้า มากที่สุด คือ รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 36.0 ค่าใช้จ่ายในแต่
ละครั้งในการใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด คือ 4,501-6,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 31.0
5.1.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมู ลเกี่ยวกับระดับ ความส าคัญ ของส่ วนประสมการตลาดในการใช้
บริการศูนย์ การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว ช า ว
จีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ส่ วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (แปลผล)
4.41 (มาก)
ด้านกระบวนการ
ด้านผลิตภัณฑ์
4.40 (มาก)
ด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพ
4.36 (มาก)
ด้านราคา
4.28 (มาก)
4.18 (มาก)
ด้านบุคลากร
4.12 (มาก)
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.89 (มาก)
รวม
4.23 (มาก)
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ผ ลต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ในการใช้บ ริ ก าร
ศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวม 4.23) โดยผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญ กับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การเรี ยงจากมากไปน้อ ย ได้แก่ ด้าน
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กระบวนการ (ค่าเฉลี่ ย 4.41) ด้านผลิ ตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ ย 4.40) ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ค่ าเฉลี่ ย 4.36) ด้านราคา (ค่ า เฉลี่ ย 4.28) ด้านบุ ค ลากร (ค่ าเฉลี่ ย 4.18) ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.12) และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยมีรายละเอียดของปั จจัย
ย่อยแต่ละด้านดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปั จจัย โดย
ลาดับแรก คือ สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.49) รองลงมา คือ สิ นค้าและบริ การมี
คุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.46) สินค้าและบริ การตรงกับความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.41) และปริ มาณสินค้าและ
บริ การเพียงพอต่อความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามลาดับ
ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปั จจัย โดยลาดับ
แรก คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.40) รองลงมา คือ ราคาของสิ นค้าและ
บริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับสถานที่อื่น (ค่าเฉลี่ย 4.15) ตามลาดับ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ทุกปั จจัย โดยลาดับแรก คือ สถานที่ต้งั สะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.19) รองลงมา คือ ระยะเวลา
เปิ ด – ปิ ดศูนย์การค้า (ค่าเฉลี่ย 3.88) และสถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุก
ปั จจัย โดยลาดับแรก คือ การให้ส่วนลดราคาสิ น ค้าและบริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.36) รองลงมา คือ สิ ท ธิ
พิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี (ค่าเฉลี่ย 4.33) การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ
(ค่าเฉลี่ ย 4.29) การให้บริ การฟรี รถรับ – ส่ ง (ค่าเฉลี่ ย 4.07) มี พนักงานขายให้คาแนะนาสิ นค้าและ
บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.03) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ น่ าดึงดูด (ค่าเฉลี่ย 3.95) และการแจก
ของรางวัล แลกของสมนาคุณ (ค่าเฉลี่ย 3.78) ตามลาดับ
ด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกปั จจัย โดย
ลาดับแรก คื อ พนักงานมี ค วามรู ้ในตัวสิ น ค้าและบริ การ (ค่าเฉลี่ ย 4.32) รองลงมา คือ พนัก งานมี
มนุษยสัมพันธ์ดี (ค่าเฉลี่ย 4.30) จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.14) และการแต่ง
กายของพนักงานสุภาพ เรี ยบร้อย (ค่าเฉลี่ย 3.95) ตามลาดับ
ด้ านกระบวนการ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากทุกปั จจัย
โดยลาดับแรก คือ ระบบรัก ษาความปลอดภัยของศูน ย์การค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.54) รองลงมา คือ ความ
ถูกต้องในการในบริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.45) ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ (ค่าเฉลี่ย 4.41) และ
ความรวดเร็วในการให้บริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.24) ตามลาดับ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมี
ค่ าเฉลี่ ยในระดับ มากทุ ก ปั จ จัย โดยล าดับ แรก คื อ ความทัน สมัยของศู น ย์ก ารค้า (ค่ า เฉลี่ ย 4.48)
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รองลงมา คื อ การจัด ผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่ อ การเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า (ค่ าเฉลี่ ย 4.47) ความ
สะอาดของพึ้นที่ ภายนอกและภายในศูน ย์การค้า (ค่าเฉลี่ ย 4.25) และความสวยงามในการตกแต่ ง
ภายนอกและภายในศูนย์การค้า (ค่าเฉลี่ย 4.23) ตามลาดับ
ตารางที่ 5.4 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยของปั จจัยย่อ ยของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี ค่าเฉลี่ ยสู ง
ที่ สุ ด 10 อัน ดับ แรกในการใช้บ ริ ก ารศูน ย์ก ารค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ข องผูต้ อบ
แบบสอบถาม
ลาดับ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่าเฉลี่ย แปลผล
ที่
1 ระบบรักษาความปลอดภัยของ
ด้านกระบวนการ
4.54 มากที่สุด
ศูนย์การค้า
2 สินค้าและบริ การมีความหลากหลาย
ด้านผลิตภัณฑ์
4.49
มาก
3 ความทันสมัยของศูนย์การค้า
ด้านการสร้างและนาเสนอ 4.48
มาก
ลักษณะทางกายภาพ
4 การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวก ด้านการสร้างและนาเสนอ 4.47
มาก
ต่อการเลือกซื้อสินค้า
ลักษณะทางกายภาพ
5 สินค้าและบริ การมีคุณภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์
4.46
มาก
6 ความถูกต้องในการในบริ การ
ด้านกระบวนการ
4.45
มาก
7 สินค้าและบริ การตรงกับความ
ด้านผลิตภัณฑ์
4.41
มาก
ต้องการ
7 ปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกที่
ด้านกระบวนการ
4.41
มาก
เพียงพอ
8 การให้ส่วนลดราคาสินค้าและบริ การ ด้านการส่งเสริ มการตลาด 4.36
มาก
9 สิทธิพเิ ศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น
ด้านการส่งเสริ มการตลาด 4.33
มาก
การคืนภาษี
10 พนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและ
ด้านบุคลากร
4.32
มาก
บริ การ
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5.1.4 ส่ วนที่ 4 สรุปข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวจีนในการใช้ บริการศูนย์การค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกปัจจัยส่ วนบุคคล ด้ านเพศ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือนและค่าใช้ จ่ายในการ
ท่ องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยต่ อวัน
ตารางที่ 5.5 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตามเพศ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1. ประเภทร้านค้าที่ใช้บริ การ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
3. สิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การ
4. ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
5. วันหยุดที่ใช้บริ การ
6. ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
7. ช่วงเดือนในการใช้บริ การ
8. สถานที่ส่วนใหญ่ที่ใช้บริ การ
9. สาเหตุที่ใช้บริ การ
10. แหล่งข้อมูลที่ได้รับเพื่อใช้บริ การ
11. ความถี่ในการใช้บริ การ
12. การเดินทางใช้บริ การ
13. ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การ

เพศ
ชาย (ร้ อยละ)
ร้านอาหาร
(60.0)
การใช้จ่าย ซื้อของ
(80.0)
คาแนะนาจากคนรู้จกั
(28.9)
เพื่อน
(42.2)
ไม่แน่นอน
(43.0)
14:01 – 17:00
(37.0)
กรกฎาคม – กันยายน
(39.3)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
(41.5)
ความหลากหลาย
(44.4)
เวปไซด์
(49.6)
2 – 3 ครั้ง (51.1)
รถโดยสารสาธารณะ
(39.3)
ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
(61.5)
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หญิง (ร้ อยละ)
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
(57.4)
การใช้จ่าย ซื้อของ
(82.6)
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
(34.7)
เพื่อน
(37.7)
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
(38.1)
14:01 – 17:00
(46.8)
กรกฎาคม – กันยายน
(54.3)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
(37.7)
ความหลากหลาย
(50.2)
เวปไซด์
(56.6)
2 – 3 ครั้ง (50.2)
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
(38.5)
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500
บาท ต่อครั้ง (61.5)

ตารางที่ 5.6 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตามอายุ
พฤติกรรมผู้บริโภค
1. ประเภทร้านค้าที่ใช้
บริ การ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ
3. สิ่ งจูงใจหลักในการใช้
บริ การ
4. ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการใช้
บริ การ
5. วันหยุดที่ใช้บริ การ
6. ช่วงเวลาในการใช้
บริ การ
7. ช่วงเดือนในการใช้
บริ การ
8. สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่ใช้
บริ การ
9. สาเหตุที่ใช้บริ การ
10. แหล่งข้อมูลที่ได้รับ
เพื่อใช้บริ การ
11. ความถี่ในการใช้
บริ การ
12. การเดินทางใช้บริ การ
13. ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง
ที่ใช้บริ การ

ตา่ กว่าหรือเท่ ากับ 30 ปี
(ร้ อยละ)
ร้านอาหาร
(54.1)
การใช้จ่าย ซื้ อของ
(82.4)
ส่ วนลดราคา แลก แจก
แถม
(34.0)
เพื่อน
(37.1)
ไม่แน่นอน
(31.4)
14:01 – 17:00
(44.0)
กรกฎาคม – กันยายน
(46.5)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
(41.5)
ความหลากหลาย
(52.2)
สื่ อสังคมออนไลน์
(54.1)
2 – 3 ครั้ง (52.9)
รถโดยสารสาธารณะ
(38.4)
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4,500 บาทต่อครั้ง
(56.0)

อายุ
31-40 ปี
41 ปี ขึน้ ไป
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
(57.7)
(51.4)
การใช้จ่าย ซื้ อของ
การใช้จ่าย ซื้ อของ
(81.5)
(81.1)
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
(29.2)
(34.2)
เพื่อน
(44.6)
ไม่แน่นอน
(42.3)
14:01 – 17:00
(39.2)
กรกฎาคม – กันยายน
(46.9)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
(40.0)
ความหลากหลาย
(49.2)
เวปไซด์
(54.6)
2 – 3 ครั้ง (57.7)

เพื่อน
(36.0)
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
(39.4)
14:01 – 17:00
(47.7)
กรกฎาคม – กันยายน
(55.9)
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
แอร์พอร์ท (35.1)
ความสะดวกในการเดินทาง
(45.0)
เวปไซด์
(57.7)
1 ครั้ง (45.9)

รถโดยสารสาธารณะ
(41.5)
ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
ครั้ง
(59.2)

รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
(45.0)
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4,500 บาทต่อครั้ง
(65.8)

165

ตารางที่ 5.7 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นมากที่สุด จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมผู้บริโภค
1. ประเภทร้านค้าที่ใช้
บริ การ
2. วัตถุประสงค์ในการ
ใช้บริ การ
3. สิ่ งจูงใจหลักในการ
ใช้บริ การ
4. ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการ
ใช้บริ การ
5. วันหยุดที่ใช้บริ การ
6. ช่วงเวลาในการใช้
บริ การ
7. ช่วงเดือนในการใช้
บริ การ
8. สถานทีส่ ่ วนใหญ่ที่
ใช้บริ การ
9. สาเหตุที่ใช้บริ การ
10. แหล่งข้อมูลที่
ได้รับเพื่อใช้บริ การ
11. ความถี่ในการใช้
บริ การ
12. การเดินทางใช้
บริ การ
13. ค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ครั้งที่ใช้บริ การ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน
ตา่ กว่าหรือเท่ ากับ 6,000
6,001-9,000 หยวน
หยวน (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
ร้านขายยาและอาหารเพื่อ
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
สุ ขภาพ (51.9)
(57.7)
การใช้จ่าย ซื้ อของ
การใช้จ่าย ซื้ อของ
(76.2)
(84.5)
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
(35.5)
(32.0)
เพื่อน
เพื่อน
(38.8)
(39.2)
วันหยุดตามเทศกาล
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
(37.5)
(48.5)
14:01 – 17:00
14:01 – 17:00
(52.5)
(36.1)
กรกฎาคม – กันยายน
กรกฎาคม – กันยายน
(50.6)
(55.7)
เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
พอร์ท
แอร์พอร์ท
(30.6)
(38.1)
ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
(45.6)
(56.7)
เวปไซด์
สื่ อสังคมออนไลน์
(55.0)
(56.7)
2 – 3 ครั้ง (46.9)
2 – 3 ครั้ง (58.8)
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
(43.8)
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
4,500 บาทต่อครั้ง
(70.6)

รถโดยสารสาธารณะ
(44.3)
ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
ครั้ง
(52.6)
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ตั้งแต่ 9,001 หยวนขึน้ ไป
(ร้ อยละ)
ร้านอาหาร
(63.6)
การใช้จ่าย ซื้ อของ
(86.0)
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
(29.4)
เพื่อน
(39.9)
ไม่แน่นอน
(40.6)
12:01 – 14:00
(34.3)
กรกฎาคม – กันยายน
(43.4)
เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
(45.5)
ความหลากหลาย
(45.5)
เวปไซด์
(55.2)
2 – 3 ครั้ง (49.0)
รถโดยสารสาธารณะ
(42.7)
ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
ครั้ง
(60.8)

ตารางที่ 5.8 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ใน อ าเภ อ เมื อ งเชี ยงให ม่ ที่ เกิ ด ขึ้ น ม าก ที่ สุ ด จ าแน ก ต าม ค่ าใช้ จ่ า ยใน ก าร
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
ค่าใช้ จ่ายในการท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงใหม่เฉลีย่ ต่อวัน
พฤติกรรมผู้บริโภค ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาท
3,001-6,000 บาท
ตั้งแต่ 6,001 บาทขึน้ ไป
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1. ประเภทร้านค้าที่
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
ใช้บริ การ
(48.9)
(54.8)
(60.2)
2. วัตถุประสงค์ใน
การใช้จ่าย ซื้อของ
การใช้จ่าย ซื้อของ
การใช้จ่าย ซื้อของ
การใช้บริ การ
(75.5)
(80.7)
(86.0)
3. สิ่ งจูงใจหลักใน
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม ส่ วนลดราคา แลก แจก ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
การใช้บริ การ
(38.3)
แถม (30.4)
(31.0)
4. ผูท้ ี่มีอิทธิพลใน
ตัวเอง
เพื่อน
เพื่อน
การใช้บริ การ
(34.0)
(37.0)
(46.8)
5. วันหยุดที่ใช้
วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
วันหยุดลาพักร้อน
ไม่แน่นอน
บริ การ
(35.1)
ประจาปี (35.6)
(39.8)
6. ช่วงเวลาในการใช้
14:01 – 17:00
14:01 – 17:00
12:01 – 14:00
บริ การ
(36.2)
(54.1)
(40.4)
7. ช่วงเดือนในการ
กรกฎาคม – กันยายน
กรกฎาคม – กันยายน
กรกฎาคม – กันยายน
ใช้บริ การ
(47.9)
(48.9)
(50.3)
8. สถานที่ส่วนใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่
ที่ใช้บริ การ
(47.9)
(42.2)
แอร์พอร์ท (43.3)
9. สาเหตุที่ใช้บริ การ
ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
(45.6)
(56.7)
(45.5)
10. แหล่งข้อมูลที่
เวปไซด์
เวปไซด์
สื่ อสังคมออนไลน์
ได้รับเพื่อใช้บริ การ
(57.4)
(48.9)
(59.6)
11. ความถี่ในการใช้
2 – 3 ครั้ง
2 – 3 ครั้ง
2 – 3 ครั้ง
บริ การ
(39.4)
(44.4)
(61.4)
12. การเดินทางใช้
รถโดยสารสาธารณะ
รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
รถโดยสารสาธารณะ
บริ การ
(34.0)
(40.0)
(40.9)
13. ค่าใช้จ่ายในแต่
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
ใช้จ่าย ต่ากว่าหรื อเท่ากับ ใช้จ่าย 4,501 บาทขึ้นไปต่อ
ละครั้งที่ใช้บริ การ
4,500 บาทต่อครั้ง
4,500 บาทต่อครั้ง
ครั้ง
(75.5)
(63.0)
(65.5)
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5.1.5 ส่ วนที่ 5 การวิเคราะห์ ความแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ยระดับความส าคัญ ของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้ บริการศู นย์ การค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ ค่าใช้ จ่ายในแต่ ละครั้งที่ใช้ บริการศูนย์ การค้า อายุ และรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน
ตารางที่ 5.9 สรุ ป การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้าน
ผลิ ตภัณฑ์ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้ านผลิตภัณฑ์
สิ นค้าและบริ การ
มีความ
หลากหลาย

เพศ

ไม่แตกต่าง

สิ นค้าและบริ การ
มีคุณภาพ

แตกต่าง
(หญิง>ชาย)

ปริ มาณสิ นค้า
และบริ การ
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

ไม่แตกต่าง

สิ นค้าและบริ การ
ตรงกับความ
ต้องการ
ค่าเฉลีย่ รวม

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ค่าใช้ จ่ายในแต่ละครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อ
เดือน

แตกต่าง
แตกต่าง
(4,501 บาทขึ้นไป > ต่า (ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
กว่าหรื อเท่ากับ 4,500 41 ปี ข้ ึนไป)
บาท)
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
แตกต่าง
(4,501 บาทขึ้นไป > ต่า (ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
กว่าหรื อเท่ากับ 4,500 31-40 ปี )
บาท)
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(4,501 บาทขึน้ ไป > ตา่
กว่าหรือเท่ากับ 4,500
บาท)

ไม่แตกต่าง
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แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.10 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน ราคา
ในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้ง ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
ค่าใช้ จ่ายในแต่ละครั้ง
อายุ
การตลาดบริการ
ด้ านราคา
ราคาเห มาะส ม แตกต่าง
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
กับคุณภาพสิ นค้า (หญิง>ชาย) (4,501 บาทขึ้นไป > ต่า
และบริ การ
กว่าหรื อเท่ากับ 4,500
บาท)
ราคาของสิ นค้า
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
และบริ การถูก
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
กว่าเมื่อเทียบกับ
30 ปี > 31-40 ปี )
สถานที่อื่น
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
30 ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
ค่าเฉลีย่ รวม
แตกต่าง
แตกต่าง
แตกต่าง
(หญิง>ชาย) (4,501 บาทขึน้ ไป > ตา่ (ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
กว่าหรือเท่ากับ 4,500 30 ปี > 31-40 ปี )
บาท)
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ
30 ปี > 41 ปี ขึน้ ไป)
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รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

แตกต่าง
(6,001-9,000 หยวน >
9,001 หยวนขึ้นไป)
ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.11 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ค่าใช้จ่ายในแต่ล ะ
ครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
การตลาดบริการ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สถานที่ต้ งั
แตกต่าง
สะดวกต่อการ
(หญิง>ชาย)
เดินทาง
สถานที่สาหรับ
ไม่แตกต่าง
จอดรถเพียงพอ

ค่าใช้ จ่ายในแต่
ละครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ระยะเวลาเปิ ด –
ปิ ดศูนย์การค้า

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ค่าเฉลีย่ รวม

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง
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ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.12 สรุ ป การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้าน
ส่ งเสริ มการตลาดในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่าย
ในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
การตลาดบริการ
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
การโฆษณา
ไม่แตกต่าง
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่ อต่างๆ น่า
ดึงดูด
การให้ส่วนลด
แตกต่าง
ราคาสิ นค้าและ
(หญิง>ชาย)
บริ การ

ค่าใช้ จ่ายในแต่ละ
ครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
(31-40 ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
แตกต่าง
แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 (6,001-9,000 หยวน >
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
9,001 หยวนขึ้นไป)
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
(31-40 ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)

การจัดกิจกรรม
พิเศษในช่วง
เทศกาลต่างๆ
การแจกของ
รางวัล แลกของ
สมนาคุณ

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

มีพนักงานขายให้
คาแนะนาสิ นค้า
และบริ การ

ไม่แตกต่าง

สิ ทธิพิเศษ
สาหรับ
ชาวต่างชาติ เช่น
การคืนภาษี

แตกต่าง
(หญิง>ชาย)

แตกต่าง
(4,501 บาทขึ้นไป
> ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 4,500 บาท)
ไม่แตกต่าง
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ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)

ไม่แตกต่าง

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

ตารางที่ 5.12 (ต่อ ) สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้า นส่ ง เสริ ม การตลาดในการใช้บ ริ ก ารของผูต้ อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
ค่าใช้ จ่ายในแต่ละครั้ง
อายุ
การตลาดบริการ
ด้ านส่ งเสริมการตลาด (ต่อ)
การให้บริ การฟรี แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
รถรับ-ส่ ง
(หญิง>ชาย)
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
ค่าเฉลีย่ รวม
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)
(31-40 ปี > 41 ปี ขึน้ ไป)

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.13 สรุ ป การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้าน
บุคลากรในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้ านบุคลากร
พนักงานมีมนุษย
สัมพันธ์ดี
พนักงานมีความรู้
ในตัวสิ นค้าและ
บริ การ

เพศ

ค่าใช้ จ่ายในแต่ละ
ครั้ง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

แตกต่าง
แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี > (6,001-9,000 หยวน >
41 ปี ข้ ึนไป)
9,001 หยวนขึ้นไป)
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
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ตารางที่ 5.13 (ต่อ ) สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านบุ คลากรในการใช้บ ริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายใน
แต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
การตลาดบริการ
ด้ านบุคลากร (ต่อ)
จานวนพนักงาน ไม่แตกต่าง
เพียงพอต่อการ
ให้บริ การ
การแต่งกายของ ไม่แตกต่าง
พนักงานสุ ภาพ
เรี ยบร้อย
ค่าเฉลีย่ รวม
ไม่แตกต่าง

ค่าใช้ จ่ายในแต่
ละครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.14 สรุ ป การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารด้าน
กระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่
ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้ านกระบวนการ
ความรวดเร็ วใน
การให้บริ การ

เพศ

ค่าใช้ จ่ายในแต่
ละครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

แตกต่าง
(หญิง>ชาย)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ความถูกต้องใน
การในบริ การ

แตกต่าง
(หญิง>ชาย)

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)
แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30
ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)

ปริ มาณสิ่ งอานวย
ความสะดวกที่
เพียงพอ

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง
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แตกต่าง
(6,001-9,000 หยวน > 9,001
หยวนขึ้นไป)
แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000
หยวน > 9,001 หยวนขึ้นไป)

ตารางที่ 5.14 (ต่อ ) สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยความส าคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านกระบวนการในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่าย
ในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
การตลาดบริการ
ด้ านกระบวนการ (ต่อ)
ระบบรักษาความ ไม่แตกต่าง
ปลอดภัยของ
ศูนย์การค้า
ค่าเฉลีย่ รวม
ไม่แตกต่าง

ค่าใช้ จ่ายในแต่ละ
ครั้ง

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.15 สรุ ปการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน ก า ร
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม จ าแน ก ต าม เพ ศ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
ค่าใช้ จ่ายในแต่ละ
การตลาดบริการ
ครั้ง
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ความสะอาด
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ของพึ้นที่
(หญิง>ชาย)
ภายนอกและ
ภายใน
ศูนย์การค้า
ความสวยงามใน
แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
การตกแต่ง
(หญิง>ชาย)
ภายนอกและ
ภายใน
ศูนย์การค้า
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อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)
(31-40 ปี > 41 ปี ข้ ึนไป)

ไม่แตกต่าง

ตารางที่ 5.15 (ต่อ ) สรุ ป การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยความสาคัญ ของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณ ะทางกายภาพ ในการใช้ บ ริ ก ารของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนประสมทาง
เพศ
ค่าใช้ จ่ายในแต่
การตลาดบริการ
ละครั้ง
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ต่อ)
ความทันสมัยของ ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ศูนย์การค้า

การจัดผังร้านค้า
เป็ นหมวดหมู่
สะดวกต่อการ
เลือกซื้อสิ นค้า
ค่าเฉลีย่ รวม

อายุ

รายได้ เฉลีย่ ต่อเดือน

แตกต่าง
แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี > (6,001-9,000 หยวน >
41 ปี ข้ ึนไป)
9,001 หยวนขึ้นไป)

ไม่แตกต่าง

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ข้ ึนไป)

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(หญิง>ชาย)

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง
(ตา่ กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี >
41 ปี ขึน้ ไป)

ไม่แตกต่าง
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ด้วยใช้คาถาม 6W1H และแนวคิดการ
วิเคราะห์ ส่ ว นประสมทางการตลาดส าหรับ ธุ ร กิ จ บริ ก าร สามารถน าผลการศึ ก ษามาอภิ ป ลราย
เชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวได้ดงั นี้
ใครบ้ างอยู่ ใ นตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เพื่ อ ค้น หาค าตอบ
เกี่ยวกับลักษณะกลุ่ มเป้ าหมาย (Occupants) จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพสมรส มี ระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี รายได้เฉลี่ ย
3,001-6,000 หยวนต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ย 3,001-6,000 บาทต่อ
วัน สอดคล้องกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ในการใช้บริ การห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุระหว่าง 26 - 33 ปี มี ระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี แต่ไ ม่ สอดคล้อ งในเรื่ อ ง
รายได้ต่อเดือ น (10,001-15,000 บาทต่อ เดือ น) และสถานภาพ (โสด)สอดคล้องกับการศึกษา นนท
ศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การ
ห้างโคลีเซี่ยม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 2130 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท แต่ไม่สอดคล้องในเรื่ อง
สถานภาพ (โสด) สอดคล้อ งกับ การศึก ษา เปรมิ น ทร์ วีรจิ ต โต (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี การศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือ นเฉลี่ย 10,001 ถึ ง 20,000
บาท แต่ไม่สอดคล้องในเรื่ องสถานภาพ (โสด)ทั้งนี้ ความไม่ สอดคล้อ งกับการศึกษาของผูว้ ิจยั ทั้ง 3
ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรม ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวจีนและชาวไทยที่แตกต่าง
กัน ช่วงอายุการแต่งงานของชาวจีนจะเร็ วกว่าชาวไทย นอกจากนี้ วิถีชีวิตที่แตกต่างกันทาให้ค่าครอง
ชีพของชาวจีนส่วนใหญ่จะสูงกว่าชาวไทย จึงทาให้มีรายได้และสถานภาพที่แต่งต่างกัน
ผู้บริ โภคต้ องการซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกับ
สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคต้อ งการจากผลิ ตภัณ ฑ์ (Object) จากการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เลือกใช้บริ การร้านอาหารมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้ า เดอะมอลล์ บ างแค
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านค้าประเภทเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย
มากที่สุด สอดคล้อ งกับการศึกษา นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
ปั จจัยทางการตลาดในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารห้างโคลี เซี่ ย ม สาขาสุ ราษฎร์ ธ านี พบว่าผูต้ อบ ผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การร้านอาหารมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมิ นทร์ วีรจิตโต
(2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบว่าผูต้ อบ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริ การรับประทานอาหารมากที่สุด ทั้งนี้ ความไม่
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของอิ น ทร์ ธี รา เดชธนัน นิ ติ กุล (2554) ข้างต้น อาจจะเนื่ อ งจากในปั จจุบ ัน
ศูนย์การค้าได้นาร้านค้าที่มีความหลากหลายและคุณภาพของสินค้าและบริ การเช่าในพื้นที่ รวมถึงปริ
มานร้านอาหารที่ เพิ่ม มากขึ้น ท าให้พ ฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคอาจจะเปลี่ ยนไปจากเดิ ม โดยหัน มา
รับประทานอาหารภายในศูนย์การค้ามากขึ้น ร้านอาหารภายในศูนย์การค้า จึงได้รับความนิ ยมจาก
ผูใ้ ช้บริ การ
ทาไมผู้ บ ริ โภคจึง ได้ ตั ดสิ น ใจซื้ อ (Why does the consumer buy?) เพื่อ ค้นหาค าตอบ
เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีวตั ถุประสงค์
ในการใช้บริ การเพื่อการใช้จ่าย ซื้ อ ของมากที่สุด มี สิ่งจูงใจหลักในการใช้บริ การ คือ ส่ วนลดราคา
แลก แจก แถม และสาเหตุ ที่ ใช้บ ริ การศู น ย์ก ารค้าเนื่ อ งจากสิ น ค้าและบริ ก ารมี ค วามหลากหลาย
สอดคล้อ งกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ใช้บริ การเพราะชื่นชอบการส่ งเสริ มการขาย แบบแจกฟรี มากที่สุด ไม่ สอดคล้องกับการศึกษา
นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือ กใช้
บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การเพราะสะดวก
ต่อการเดินทางมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้บริ การเพราะสินค้าและบริ การที่หลากหลายและทันสมัยที่สุด ทั้งนี้ความไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของนนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ข้างต้นอาจจะเนื่ องจากปั จจุบนั มี สิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเดิ น ทางเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทางเข้ามาใช้บ ริ ก ารในศู น ย์ก ารค้า นอกจากนี้
ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมศูนย์การค้าเพิ่มมากขึ้น ทาให้ศูนย์การค้าจัดทากลยุทธ์ทางการตลาด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด การให้ส่วนลดราคาเพื่อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ส่ วนลดราคาจึงเป็ น
แรงจูงใจและวัตถุประสงค์สาคัญในการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
ใครบ้ างมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates in the buying?) เพื่อ ค้นหา
คาตอบเกี่ยวกับ บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ จากการศึกษา
พบว่า เพื่อนมีอิทธิพลในการใช้บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
อิ น ทร์ ธี ร า เดชธนั น นิ ติ กุ ล (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจ
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ซื้อสินค้าและบริ การมากที่สุดคือตัวเอง ไม่สอดคล้องกับการศึกษา นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์
ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจใช้บริ การด้วยตนเอง ไม่ สอดคล้องกับการศึกษา
เปรมิ น ทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึ กษาเรื่ อ ง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บริ การในศูน ย์การค้า เซ็ นทรัล
พลาซา เชี ยงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจมาใช้บริ การด้วยตัวเอง
ทั้งนี้ ค วามไม่ สอดคล้อ งกับการศึกษาของผูว้ ิจยั ทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น อาจจะเนื่ อ งจากการสื่ อ สารทาง
การตลาดเพือ่ ก่อให้เกิดการรับรู ้อาจจะยังไม่ทวั่ ถึงไปยังผูบ้ ริ โภคชาวจีน อาจจะทาให้เกิดการสอบถาม
และการขอคาแนะนาจากเพือ่ นและคนรู ้จกั ที่มีความรู ้และประสบการณ์ ในการใช้บริ การศูนย์การใน
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ นจึงมีอิทธิพลในการใช้บริ การมากที่สุด
ผู้บริ โภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เพื่อค้นหาคาตอบเกี่ยวกับ โอกาส
ในการซื้ อ (Occasions) จากการศึก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใช้บ ริ การในวัน หยุด ลาพักร้ อ น
ประจาปี มากที่ สุ ด ในเดื อน กรกฎาคม – กัน ยายน ช่ วงเวลา 14:01-17:00 สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษา
อิ น ทร์ ธี ร า เดชธนั น นิ ติ กุ ล (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก าร
ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริ การ
ในช่วงเวลา 16:01-19:00 แต่ไม่สอดคล้องในเรื่ องช่วงวันหยุดในการใช้บริ การ (วันหยุดสุ ดสัปดาห์ )
ไม่ สอดคล้อ งกับการศึกษา นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัย
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใช้บริ การในช่วงเวลา 17.01-22.00 สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บริ การในช่ วงเวลาในการใช้บริ การมากที่สุดคือ ช่ วงบ่ ายถึ งเย็น (13:0018:00) ทั้งนี้ ความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ข้างต้นอาจจะเนื่องจากการ
วางแผนรายการการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ระยะเวลาของนักท่องเที่ยวจีนมีค่อนข้างทีจ่ ะจากัด อาจจะ
ทาให้ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นจึงเป็ นช่วงเวลาที่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนนิยมใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด
ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ ที่ ไ หน (Where does the consumer buy?) เพื่ อ ค้น หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่ผบู ้ ริ โภค จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การ
ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิ ติกุล
(2554) ได้ศึก ษาเรื่ องพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บ ริ การห้างสรรพสิ น ค้าเดอะมอลล์บ างแค
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บางแค
กรุ งเทพมหานคร ไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึกษา นนทศัก ดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึ กษาเรื่ อ ง พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้ อบ
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แบบสอบถามส่ วนใหญ่ใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี ไม่สอดคล้องกับการศึกษา เปรมิ
นทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา
เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ใช้บ ริ การศูน ย์ก ารค้า เซ็ นทรัล พลาซา
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ทั้งนี้ความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ จิ ยั ทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่องจาก
ขอบเขตและสถานที่ในการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงทาให้เกิดความไม่สอดคล้องเกี่ยวกับสถานที่ใน
การให้บริ การ
ผู้ บ ริ โ ภคซื้ ออย่ า งไร (How does the consumer buy?) เพื่ อ ค้ น หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามได้รับข้อมูลจากเวป
ไซด์มากที่สุด ใช้บริ การ 2-3 ครั้ง เดินทางเข้ามาใช้บริ การโดย รถโดยสารสาธารณะ และมีค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การ 4,501-6,000 บาทต่อครั้ง ไม่สอดคล้องกับการศึกษา อินทร์ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้า เดอะมอลล์ บ างแค
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริ การสองครั้งต่อสัปดาห์ มีค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสิ นค้าและบริ การโดยเฉลี่ย 500-1,000 บาท เดินทางมาใช้บริ การที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บาง
แค กรุ งเทพมหานครโดยรถยนต์ส่วนตัว ได้รับแหล่งข้อมูลการใช้บริ การจากการประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณาเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ ม การขาย จากแผ่น พับ เอกสารการโฆษณาของห้ างสรรพสิ น ค้า ไม่
สอดคล้องกับการศึกษา นนทศักดิ์ สุดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการ
ตลาดในการเลื อกใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เดินทางมาใช้บริ การด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งไม่แน่ นอนและทราบ
ข้อมู ลข่าวสารของห้างโคลี เซี่ ยมจากเพื่อนหรื อ ญาติ ไม่ สอดคล้อ งกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต
(2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริ การเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมาพร้อม
กับครอบครัว เพื่อน หรื อคนรัก สัปดาห์ละครั้ง ส่ วนมากเป็ นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ใช้จ่ายเงินโดย
เฉลี่ยประมาณ 1,001-2,000 บาทในแต่ลละครั้ง และได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ญาติ เพือ่ น หรื อคน
รู ้ จ ัก ทั้ง นี้ ความไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของผู ้วิ จ ัย ทั้ง 3 ท่ าน ข้างต้น อาจจะเนื่ อ งจากสั ง คม
วัฒนธรรม ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แตกต่างกัน ข้อจากัดของระยะทางที่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวชาวจีน
ส่ วนใหญ่จึงได้รับข้อมู ลการใช้บริ การผ่านทางเวปไซด์มากกว่าสื่ อ อื่น อี กทั้งการท่องเที่ยวในระยะ
สั้น ๆ การเดิ น ทางเข้ามาใช้บ ริ การโดยรถโดยสารสาธารณะอาจจะเป็ นทางเลื อ กที่ ดี ที่ สุ ดส าหรั บ
นักท่องเที่ยวชาวจีน รายได้ที่สูงกว่าและโอกาสในการใช้บริ การที่นอ้ ยกว่า อาจจะทาให้ส่วนใหญ่การ
ใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อครั้งสูงกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
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สาหรับส่วนประสมการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix หรื อ 7P’s) สามารถนาผล
การศึกษามาอภิปายเชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวได้ดงั นี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ อง
สินค้าและบริ การมีความหลากหลายมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา เดชธนัน
นิติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บาง
แค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ อง
สิ นค้ามี คุณ ภาพมากที่สุด ไม่ ส อดคล้อ งกับการศึก ษาของ นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องสิ นค้ามีคุณภาพดี มาก
ที่สุ ด สอดคล้อ งกับการศึกษา เปรมิ น ทร์ วีรจิต โต (2556) ได้ศึ กษาเรื่ อ ง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคที่ ใช้
บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องความหลากหลายของสินค้าและบริ การมากที่สุดทั้งนี้ ความไม่
สอดคล้อ งกับการศึกษาของผูว้ ิจยั ทั้ง 2 ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่ อ งจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เมื่อในอดี ต
สิ นค้าและบริ การภายในศูนย์การค้าอาจจะยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร แต่ในปั จจุบนั ศูนย์การค้าได้คดั
สรรนาเฉพาะร้านค้าที่มีสินค้าและบริ การที่มีคุณภาพในการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ร้านค้าภายในศูนย์
การจึงมีคุณภาพเหมือนๆกัน ดังนั้นปั จจุบนั จึงแข่งขันในด้านความหลากหลายของสิ นค้าและบริ การ
เป็ นศูนย์การค้าที่รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ครบทุก
ด้าน
ด้านราคา (Price) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อ ยในเรื่ องราคา
เหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา เดชธนัน
นิติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์บาง
แค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ อง
สินค้ามีราคาที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษา
เรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์
ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องสินค้ามีการแสดง
ป้ ายราคาที่ ชัดเจนมากที่ สุด ไม่ สอดคล้อ งกับ การศึ กษา เปรมิ นทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บ ริ การในศู นย์ก ารค้า เซ็ น ทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องมีการติดป้ ายหรื อฉลากแสดงราคา
สิ นค้าและบริ การอย่างชัดเจนมากที่ สุด ทั้งนี้ ความไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึกษาของผูว้ ิจยั ทั้ง 2 ท่าน
ข้างต้นอาจจะเนื่ องจากปั จจุบนั มีการนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการติดป้ ายราคาของสิ นค้าและ
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บริ การ สินค้าและบริ การต้องมีการติดราคาที่ชดั เจน มีการตรวจสอบราคาสินค้าและบริ การของร้านค้า
อย่างสม่ าเสมอ ทาให้แก้ไขปั ญญาการติดราคาป้ ายไม่ชดั เจนได้ นอกจากนี้ ปัจจุบนั ค่าเช่าพื้นที่ภายใน
ศูนย์การค้าและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการพยายามลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต
เปลี่ยนไปใช้วสั ดุที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง อาจจะทาให้คุณภาพลดลงเช่นกัน โดยที่ราคาของสิ นค้าและ
บริ การปรับสูงขึ้น จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การรู ้สึกว่าราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริ การ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัย
ย่อ ยในเรื่ อ งสถานที่ต้ งั สะดวกต่อ การเดิ น ทางมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึกษาของ อิ นทร์ ธีรา
เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อย
ในเรื่ อ งสถานที่ต้ งั สะดวกต่อ การเดิ นทางมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักดิ์ สุ ดจิตร
(2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ ยม
สาขาสุราษฎร์ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องที่ต้ งั
ของห้างไปมาสะดวกมากที่สุด สอดคล้อ งกับการศึกษา เปรมิ นทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ ใช้บ ริ การในศู นย์ก ารค้า เซ็ น ทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องทาเลที่ต้ งั ที่สะดวกต่อการเดินทาง
มากที่สุด
ด้านส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัย
ย่อยในเรื่ องการให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา
เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อย
ในเรื่ อ งบัตรเครดิ ตต่างๆสามารถใช้เป็ นส่ วนลดหรื อ สะสมคะแนนได้ม ากที่ สุด ไม่ ส อดคล้อ งกับ
การศึกษาของ นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดใน
การเลื อ กใช้บริ การห้างโคลี เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ธานี พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับ
ความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่างๆมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษา เปรมิ นทร์ วีรจิตโต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อ ง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูน ย์การค้า
เซ็ นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับ
ปั จจัยย่อยในมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆอย่างสม่าเสมอมากที่สุดทั้งนี้ความไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของผูว้ ิจยั ทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยการใช้จ่ายลดน้อยลงและสภาพ
วะการแข่งขันของอุตสาหกรรมศูนย์การค้ามากขึ้น อาจจะทาให้ศูนย์การค้าจาเป็ นต้องรายการส่งเสริ ม
การขาย ลดราคาสินค้าและบริ การ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญของคุณค่าสินค้าและบริ การควรที่
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จะเหมาะสมกับราคามากขึ้ น ส่ วนลดราคาสิ น ค้าและบริ การจึงเป็ นส่ วนส าคัญ ที่ สามารถจูงใจให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
ด้านบุค ลากร (People) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ อ ง
พนักงานมี ความรู ้ในตัวสิ น ค้าและบริ การมากที่ สุด ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึกษาของ อิ น ทร์ ธี รา
เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อย
ในเรื่ องจานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักดิ์ สุ ด
จิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลี
เซี่ ยม สาขาสุ ราษฎร์ ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยใน
เรื่ องพนักงานมีความรู ้ในตัวสินค้าและบริ การมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต
(2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์
พอร์ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องพนักงานบริ ษทั มี
ความสุภาพอ่อนน้อม แต่งกาย เหมาะสม มากที่สุด ทั้งนี้ ความไม่สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ จิ ยั ทั้ง
3 ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยที่แตกต่างกัน
สาหรับนักท่อ งเที่ยวชาวไทย จะให้ความสาคัญกับลักษณะรู ปลักษณ์ ภาพนอก การแต่งกายที่สุภาพ
เรี ยบร้อ ย ดู น่าเชื่ อ ถื อ เป็ นหลัก แต่ส าหรับ นักท่อ งเที่ยวชาวจีน ความรู ้ในตัวสิ น ค้าและบริ การของ
พนักงานสาคัญกว่าลักษณะรู ปลักษณ์ภาพนอก เพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่าง
ชัดเจน ทาให้เกิดความพึงพอใจและยินดีที่จะซื้อสินค้าและบริ การ
ด้านกระบวนการ (Process) ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อ ยใน
เรื่ องระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้ามากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ อินทร์ธีรา
เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์บางแค กรุ งเทพมหานคร พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อย
ในเรื่ องระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักดิ์ สุดจิตร (2553)
ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและปั จจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริ การห้างโคลีเซี่ยม สาขาสุ
ราษฎร์ ธานี พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ อ งมี ระบบ
ชาระเงินที่รวดเร็ ว ทันสมัยและถูกต้องมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษา เปรมินทร์ วีรจิตโต (2556)
ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็ นทรัลพลาซา เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ต
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ระดับความส าคัญ กับปั จจัยย่อ ยในเรื่ อ งระบบรัก ษาความ
ปลอดภัย มากที่ สุ ด ทั้ง นี้ ความไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ นนทศัก ดิ์ สุ ด จิ ต ร (2553) อาจจะ
เนื่องจากภาวะความไม่สงบทางการเมืองและการก่ออาญากรรมในปั จจุบนั เพิม่ มากขึ้น เกิดผลกระทบ
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ต่อความน่าเชื่อถือต่อความปลอดภัยของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงทาให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนให้
ความสาคัญในเรื่ องของระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า เนื่องจากศูนย์การค้าเป็ นสถานที่ที่มี
ผูบ้ ริ โ ภคใช้บ ริ ก ารเป็ นจ านวนมาก อาจจะเป็ นสถานที่ ที่ เป็ นเป้ าหมายของผูไ้ ม่ ห วังดี เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ระบบความปลอดภัยจึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคานึงเป็ นอันดับแรก
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องความทันสมัยของศูนย์การค้ามากที่สุด
ซึ่ งไม่ สอดคล้อ งกับการศึกษาของ อินทร์ ธีรา เดชธนันนิ ติกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โ ภคในการใช้บ ริ ก ารห้ า งสรรพสิ น ค้าเดอะมอลล์ บ างแค กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องห้างสรรพสิ นค้าใหญ่และมีชื่อเสี ยง
มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ นนทศักดิ์ สุ ดจิตร (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และปั จ จัย ทางการตลาดในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารห้ า งโคลี เซี่ ย ม สาขาสุ ร าษฎร์ ธ านี พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อยในเรื่ องภาพลักษณ์และความมีชื่อเสี ยงของ
ห้า งมากที่ สุ ด ไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษา เปรมิ น ทร์ วีร จิ ต โต (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้บริ การในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญกับปั จจัยย่อ ยในเรื่ อ งชื่ อ เสี ยงของศูนย์การค้ามากที่สุด ทั้งนี้ ความไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของผูว้ ิจยั ทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นอาจจะเนื่ องจากระดับการสื่ อสารในเกิดการรับรู ้
ของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวจี น และชาวไทยไม่ เท่ ากัน เนื่ อ งจากการโฆษณาและประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
ศูนย์การค้าครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศ สื่ อสารไม่ถึงประเทศจีน นักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถรับรู ้
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าได้อย่างที่ควร ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปความทันสมัยของศูนย์การค้า
เป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถจูงใจให้นกั ท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปใช้บริ การ ดังนั้นศูนย์การค้าที่ดูทนั สมัยจึง
เป็ นตัวเลือกเป็ นอันดับแรก
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5.3 ข้ อค้นพบ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้ ค้นพบที่น่าสนใจดังนี้
1. กลุ่มเป้ าหมายของศูนย์การค้าอาเภอเมืองเชียงใหม่จากการศึกษา
ตารางที่ 5.16 แสดงกลุ่มเป้ าหมายจากการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายจากการศึกษา
เพศหญิง
อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
รายได้เฉลี่ยต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวนต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ย 6,001 บาทขึ้นไปต่อวัน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การศูนย์การค้าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อครั้ง

2. พฤติกรรมในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมือ งเชี ยงใหม่ ที่เกิ ดขึ้นมากที่สุดที่
น่าสนใจ
ตารางที่ 5.17 แสดงผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เกิดขึ้นมากที่สุดที่น่าสนใจ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ประเภทร้านค้าที่ใช้บริ การ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
สิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการใช้บริ การ
ช่วงเวลาในการใช้บริ การ
ช่วงเดือนในการใช้บริ การ
สาเหตุที่ใช้บริ การ
แหล่งข้อมูลที่ได้รับเพื่อใช้บริ การ
ความถี่ในการใช้บริ การ
การเดินทางใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การ

ผลการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ุ ดทีน่ ่ าสนใจ
ร้านอาหาร
การใช้จ่าย ซื้อของ
ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม
เพื่อน
14:01-17:00
กรกฎาคม – กันยายน
ความหลากหลาย
เวปไซด์
2-3 ครั้ง
รถโดยสารสาธารณะ
4,501-6,000 บาท

3. แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยของปั จจัยย่อยของส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด 10 อันดับแรกในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม
184

ตารางที่ 5.18 แสดงผลสรุ ปค่าเฉลี่ยของปั จจัยย่อยของส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีค่าเฉลี่ยสู ง
ที่สุด 10 อันดับแรกมากที่สุดที่น่าสนใจ
ลาดับที่
1
6
7
2
5
7
3
4
8
9
10

ปัจจัยย่อย
ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
ความถูกต้องในการในบริ การ
ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย
สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพ
สิ นค้าและบริ การตรงกับความต้องการ
ความทันสมัยของศูนย์การค้า
การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซื้อสิ นค้า
การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ
สิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
พนักงานมีความรู้ในตัวสิ นค้าและบริ การ

ปัจจัยหลัก
ด้านกระบวนการ

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ด้านบุคลากร

ค่าเฉลีย่
4.54
4.45
4.41
4.49
4.46
4.41
4.48

แปลผล
มากที่สุด

มาก

4.47
4.36
4.33
4.32

4. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มเพศชายนิยมใช้บริ การร้านค้าประเภท ร้านอาหาร ในขณะที่
กลุ่มเพศหญิงนิยมใช้บริ การร้านค้าประเภทร้านเสื้อผ้าแฟชัน่
5. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน นิ ยมใช้
บริ การร้านค้าประเภท ร้านขายยาและอาหารเพื่อ สุ ขภาพ และนิ ยมใช้บริ การศูนย์การค้าในวันหยุด
เทศกาล
6. ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มค่าใช้จ่ายในการท่อ งเที่ยวในจังหวัดเชี ยงใหม่ เฉลี่ ยตั้งแต่
6,001 บาทขึ้นไปต่อวัน นิยมใช้บริ การร้านค้าประเภทร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ และได้รับแหล่งข้อมูลในการ
ใช้บริ การศูนย์การค้าจาก สื่อสังคมออนไลน์
7. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ
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ตารางที่ 5.19 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศที่น่าสนใจ
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด
ด้านกระบวนการ

ผลการเปรียบเทียบการให้ ระดับ
ความสาคัญจาแนกตามเพศ

ปัจจัยย่อย

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ
สิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืน เพศหญิงให้ความสาคัญมากกว่าเพศ
ภาษี
ชาย
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความถูกต้องในการในบริ การ

8. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้า
ตารางที่ 5.20 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่ใช้บริ การศูนย์การค้าที่น่าสนใจ
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

ผลการเปรียบเทียบการให้ ระดับ
ความสาคัญจาแนกตามค่าใช้ จ่ายในแต่
ละครั้ง

ปัจจัยย่อย
สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย
ปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความ
ต้องการ

กลุ่มค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าต่อครั้ง 4,501 บาทขึ้นไป
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ ให้ความสาคัญมากกว่า กลุ่มค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริ การศูนย์การค้าต่อครั้งต่า
มีพนักงานขายให้คาแนะนาสิ นค้าและ
กว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาท
บริ การ
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9. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามอายุ
ตารางที่ 5.21 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามอายุ
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

ด้านบุคลากร

ด้านกระบวนการ

ผลการเปรียบเทียบการให้ ระดับ
ความสาคัญจาแนกตามอายุ

ปัจจัยย่อย
สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย
ปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความ
ต้องการ
ราคาของสิ นค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับสถานที่อื่น
สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง
ระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆ
น่าดึงดูด
การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ
การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ
การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ
สิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืน
ภาษี
การให้บริ การฟรี รถรับ-ส่ ง
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
พนักงานมีความรู้ในตัวสิ นค้าและบริ การ
จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
ความถูกต้องในการในบริ การ
ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
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กลุ่มอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี ให้
ความสาคัญมากกว่ากลุ่มอายุระหว่าง
41 ปี ข้ ึนไป

ตารางที่ 5.21 (ต่อ ) แสดงการวิเคราะห์ ค วามแตกต่างระหว่างค่ าเฉลี่ ย ระดับ ความส าคัญ ของส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ ก ารในการใช้บ ริ ก ารศู น ย์ก ารค้า ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ ข องผู ้ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ

ปัจจัยย่อย

ผลการเปรียบเทียบการให้ ระดับ
ความสาคัญจาแนกตามอายุ

ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า
ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและ
ภายในศูนย์การค้า
ความทันสมัยของศูนย์การค้า
การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อ
การเลือกซื้อสิ นค้า

กลุ่มค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้าต่อครั้ง 4,501 บาทขึ้นไป ให้
ความสาคัญมากกว่า กลุ่มค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริ การศูนย์การค้าต่อครั้งต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 4,500 บาท

10. ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การในการใช้บ ริ การศูนย์การค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ยงใหม่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 5.22 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญของส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่น่าสนใจ
ส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการ

ด้านกระบวนการ

ปัจจัยย่อย

ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
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ผลการเปรียบเทียบการให้ ระดับ
ความสาคัญจาแนกตามค่าใช้ จ่ายในแต่
ละครั้ง
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 6,000 หยวน ให้ความสาคัญ
มากกว่า กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่
9,001 หยวนขึ้นไป

5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากข้อมูลการวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยั ที่ได้ ผูศ้ ึกษาวิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อสามารถนา
ข้อ มู ล พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวจีน ไปเป็ นแนวทางพัฒ นาการบริ ก ารของศู น ย์ก ารค้าให้
ตอบสนองความต้อ งการผูบ้ ริ โภคและก่ อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มี ขอ้ เสนอแนะโดยภาพรวมและ
ข้อเสนอแนะตามกลุ่มเป้ าหมายดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะโดยภาพรวม
5.4.1 ด้ านผลิตภัณฑ์
ศูนย์การค้าควรให้ความสาคัญด้านความหลากหลายของสินค้าและบริ การ โดยนาร้านค้า
หลากหลายประเภทเข้ามาเช่าพื่นที่ภายในศูนย์การค้า รวบรวมร้านค้าทุกประเภทไว้ในสถานที่เดี ยว
แบบครบวงจร โดยเน้นร้านค้าที่เป็ นที่นิยม เช่น ร้านอาหารและร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่ สาหรับร้านค้า ควร
นาเสนอสินค้าและบริ การที่มีความหลากหลายทั้งในด้านรู ปแบบ ประเภท และขนาด เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการในการใช้บริ การ
5.4.2 ด้ านราคา
ศูนย์การค้าและร้านค้าควรให้ความสาคัญในเรื่ องราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและ
บริ การ และระดับราคาของสิ นค้าและบริ การในท้องตลาด สาหรับร้านค้า ควรกาหนดราคาของสิ นค้า
และบริ การในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยคานึงถึงต้นทุนของสินค้าและบริ การควบคู่กนั ไปด้วย
สาหรับศูนย์การค้า ควรมี นโยบายสาหรับการกาหนดราคาสิ นค้าที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยการขอ
ความร่ วมมือ จากร้านค้าต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการใช้บริ การ
ศูนย์การค้า
5.4.3 ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เพื่อความสะดวกในการเดิ นทางมาใช้บริ การ ศูนย์การค้าควรเลือ กทาเลที่ต้ งั ที่สามารถ
เดิ นทางเข้า-ออกได้หลายทาง ใกล้กับแหล่ งชุ มชน สะดวกต่อ การคมนาคม ศูนย์การค้าควรมี การ
จัดเตรี ยมสถานที่สาหรับรถโดยสารสาธารณะ เนื่ อ งจากส่ วนใหญ่เดินทางใช้บริ การโดยรถโดยสาร
สาธารณะ โดยอาจจะมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานโดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ
ปริ มาณรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอต่อการให้บริ การเพือ่ รองรับการเดินทางใช้บริ การศูนย์การค้า
5.4.4 ด้ านส่ งเสริมการตลาด
ศูนย์การค้าควรใช้กลยุทธ์ด้านส่ งเสริ มการตลาดแบบผสม โดยให้ความสาคัญในเรื่ อ ง
ส่ งเสริ มการขาย ส่ วนลดราคา แลก แจก แถม อาจจะจัดทาส่ วนลดราคาสิ นค้าและบริ การสาหรับ
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โดยขอการสนับสนุ นจากร้านค้าที่มี ความประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการ เพื่อ
เป็ นการบ่งบอกถึงการให้ความสาคัญแก่นกั ท่องเที่ยวที่มาใช้บริ การในศูนย์การค้า มีการลงทะเบียนให้
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ข้อ มู ล สิ ทธิประโยชน์ที่นักท่อ งเที่ยวชาวจีนจะได้รับเช่น สิ ทธิในการคืนภาษี เงื่อ นไขของส่ วนลด
ราคา บริ การต่างๆของศูนย์การค้า นอกจากนี้ อาจจะมีการแจกของที่ระลึกจากทางศูนย์การค้า โดยการ
แชร์ บอกต่อไปยังเพื่อนและคนรู ้จกั ผ่านสื่ อเวปไซด์ที่เป็ นที่นิยม ส่ งผลให้เกิดการบอกต่อไปยังเพือ่ น
และคนรู ้จกั ในการให้ บ ริ ก ารจากศูน ย์การค้า และที่ ส าคัญ ศูน ย์การค้าควรจัด ท าเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
ทางการตลาด 3 ภาษาเป็ นอย่างต่า ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน เนื่ อ งจากนักท่องเที่ยวชาวจีนส่ วน
ใหญ่ไม่สามารถพูดหรื ออ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นภาษาสื่ อกลางในการสื่ อสารได้ไม่มากนัก เพื่อทาให้
เกิ ด การรับ รู ้ การดึ งดู ดความสนใจและการตัด สิ น ใจในการใช้บ ริ ก ารศูน ย์ก ารค้า อี ก ทั้งยังอาจจะ
สามารถเพิม่ รายได้ให้กบั ร้านค้าภายในศูนย์การค้า
5.4.5 ด้ านบุคลากร
ศูนย์การค้าและร้านค้าควรสรรหาพนักงานที่สามารถสื่ อสารภาษาจีนได้ อาจจะมีการจัด
ฝึ กอบรมภาษาจีนเพือ่ การสื่อสารสาหรับพนักงานที่มีประจาอยูแ่ ล้วในการให้บริ การในศูนย์การค้า ทา
ให้สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ สาหรับด้านความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ อาจจะจัดอบรม
และทดสอบก่อนปฎิบตั ิงานจริ ง โดยผูป้ ระเมินเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ สามารถแนะนารายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ และแก้ไ ขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในการให้บริ การได้ สาหรับความสามารถของ
บุคลากร อาจจะจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาการให้บริ การ เกี่ยวกับทัศนคติ แรงจูงใจ และการควบคุม
อารมย์ เป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ในการให้บริ การ ทาให้เกิดความรู ้สึกรักในการให้บริ การ ที่สาคัญการ
ให้ค่ าตอบแทนควรให้ในระดับ ที่ เหมาะสม อาจจะมี ก ารก าหนดเป้ าหมายของยอดขายและการ
ร้องเรี ยนในการให้บริ การ สัดส่ วนที่พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทาให้พนักงานมี
ก าลั ง ใจในการท างานได้ อ ย่า งเต็ ม ที่ เพื่ อ สามารถตอบสนองความต้อ งการ การสื่ อ สารให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ก่อให้เกิดความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
5.4.6 ด้ านกระบวนการ
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในการให้บริ การของศูนย์การค้า ศูนย์การค้าควรให้ความสาคัญใน
เรื่ อ งระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของศู น ย์ก ารค้ามากที่ สุ ด โดยมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัย ที่ มี
มาตรฐานสากล อาจจะมี ผูเ้ ดิ น ตรวจสอบทั่วบริ เวณศูน ย์ก ารค้าตลอดเวลา และขอความร่ วมมื อ
พนักงานของร้านค้าและศูนย์การค้าช่วยในการสังเกตุ บุคคล วัตถุ หรื อ หรื อสิ่งของกระเป๋ าสัมภาระ ที่
วางไว้ไม่มีเจ้าของ ให้แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัยประจาจุดต่างๆ การป้ องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่
ไม่ ค าดคิ ด หากเหตุ ก ารณ์ เหล่ านี้ เกิ ด ขึ้ น จะท าให้เกิ ด ผลเสี ย ต่ อ ศู น ย์ก ารค้าในทุ ก ๆด้า น เป็ นการ
เตรี ยมพร้อมไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้น เพือ่ ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคล ร้านค้าและชื่อเสียง
ศูนย์การค้า นอกจากนี้ ศูนย์การค้าควรดูแลความถูกต้องในการในบริ การ โดยเฉพาะการชาระสิ นค้า
และบริ การ ร้านค้าทุกร้านควรที่มี ระบบชาระเงินที่เป็ นมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ มี รหัสบาร์
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โคตทุกๆชิ้นเพื่อให้เกิดความถูกต้องการให้บริ การ และมีปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ โดยมีการเพิม่ จุดบอกทางการใช้บริ การ เช่นจุดบริ การ ห้องน้ า ห้องน้ าสาหรับครอบครัว
และจุดบริ การรถเข็นสาหรับบุคคลพิการ ชราและเด็ก ประจาประตูที่มีผเู ้ ดินเข้า -ออกจานวนมากเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กบั นักท่องเที่ยว ศูนย์การค้าควรจัดทาระบบการจัดการการดาเนินการที่ดีเพื่อ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้า
5.4.7 ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ศู น ย์ก ารค้าควรจัด ท าศู น ย์ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ยว โดยอาจจะน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการช่วยลดขั้นตอนที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนจากการดาเนิ นงานและการใช้บริ การ เพิม่
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และอานวยความสะดวกในการให้บริ การ โดยจัดทา
ระบบอัตโนมัติ สื่อแผนที่อีเลคทรอนิ ค ที่สามารถบอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับร้านค้าและการให้บริ การ
ของศูนย์การค้าและการจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเลือกซื้อสิ นค้า แบ่งจัดสรรประเภท
ร้านค้าให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริ การและตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครบถ้วน
ข้ อเสนอแนะตามกลุ่มเป้ าหมาย
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูต้ อบแบบตอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 30 ปี มี รายได้เฉลี่ ยต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวนต่อเดือน มี ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ ย
6,001 บาทขึ้นไปต่อวัน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การศูนย์การค้าต่ากว่าหรื อเท่ากับ 4,500 บาทต่อ
ครั้ง ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายในการใช้บริ การศูนย์การค้า ดังนั้นผูว้ ิจยั มี ขอ้ เสนอแนะเพิ่ม เติม สาหรับ
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้บริ การศูนย์การค้ามากที่สุด ดังต่อไปนี้
กลุ่มเพศหญิง ศูนย์การค้าควรให้ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน
ราคา โดยเน้นในเรื่ องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริ การ โดยเฉพาะร้านเสื้อผ้าแฟชัน่ ซึ่ ง
เป็ นประเภทร้านค้าที่ได้รับความนิ ยมสาหรับกลุ่ มเพศหญิง ร้านค้าควรกาหนดราคาหลายระดับตาม
คุณภาพของสินค้าและบริ การ อาจจะจัดส่วนลดราคาพิเศษสาหรับผูท้ ี่ใช้สินค้าและบริ การในปริ มาณ
จานวนมาก มี สิทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติในการคืนภาษี เพือ่ เป็ นแรงจูงใจในการตัดสิ นใจซื้อสินค้า
และบริ การ นอกจากนี้ การนาระบบชาระเงินแบบอัตโนมัติโดยสแกนบาร์โคส สามารถจ่ายได้หลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็ นแบบเงินสดหรื อ บัตรเครดิต ทาให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและถูกต้องในการ
ให้บริ การ เพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจให้และเป็ นแรงดึงดูดในการใช้บริ การ
กลุ่มค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การศูนย์การค้าต่อ ครั้ง 4,501 บาทขึ้นไป ศูนย์การค้าควรให้
ความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา สาหรับด้านผลิตภัณฑ์
ควรเน้นเรื่ องสิ น ค้าและบริ การมี ความหลากหลาย และปริ ม าณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อ ความ
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ต้องการ โดยร้านค้าควรนาเสนอสินค้าและบริ การมีความหลากหลาย ทั้งด้านประเภท ขนาด และราคา
เพื่อเป็ นทางเลือกในการใช้สินค้าและบริ การได้อย่างหลากหลาย และมีการควบคุมให้ปริ มาณสิ นค้า
และบริ การเพียงพอต่อความต้องการ โดยการนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังเชื่อมต่อกับระบบชาระ
สินค้าและบริ การแบบนาทีต่อนาที เพือ่ ไม่ให้เสี ยโอกาสในการทารายได้ให้เพิม่ ขึ้น สาหรับด้านราคา
ร้านค้าควรกาหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริ การ โดยคานึ งถึงกาลังซื้ อของผูใ้ ช้
สินค้าและบริ การ อาจจะกาหนดราคาที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้สินค้าและ
บริ การ นอกจากนี้ ร้านค้าควรมีพนักงานขายที่มีความรู ้ ทักษะด้านภาษา และประสบการณ์ในการขาย
ที่สามารถให้คาแนะนาสินค้าและบริ การ เพือ่ เป็ นแรงจูงใจและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริ การ
กลุ่ ม อายุต่ ากว่าหรื อ เท่ ากับ 30 ปี ศู นย์การค้าควรให้ความส าคัญ กับส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ การในทุกด้าน ศูนย์การค้าควรนาร้านค้าชั้นนาที่มีสินค้าและบริ การที่มีความหลากหลาย
และเป็ นที่รู้จกั โดยเฉพาะร้านอาหารที่สามารถนาเสนอเมนู อ าหารที่มีรสชาติที่หลากหลาย และมี
ปริ ม าณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อ ความต้อ งการ พยากรณ์ ความต้อ งการและตรวจสอบปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังอยู่เสมอ ศูน ย์การค้าควรมี การตรวจสอบราคาสิ น ค้าและบริ การภายในและภายนอก
ศูนย์การค้า โดยการขอความร่ วมมือจากร้านค้าต่างๆ เปรี ยบเทียบระดับราคาสินค้าและบริ การภายใน
ศูนย์การค้าและราคาในตลาดกลาง โดยมี การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอไม่ ให้ระดับราคาสิ นค้าและ
บริ การไม่ ให้สูงกว่าสถานที่อื่ นจนเกิ นไปเพื่อความยุติธรรมในการให้บริ การและมี ความสามารถใน
การแข่งขันได้ เพื่อความสะดวกในการใช้บริ การ ควรเลื อ กทาเลที่ต้ งั ที่สามารถดิ นทางเข้า-ออกได้
หลายทาง ใกล้กบั แหล่งชุมชน สะดวกต่อการคมนาคม ควรมีการจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับรถโดยสาร
สาธารณะ เนื่องจากส่ วนใหญ่เดินทางใช้บริ การโดยรถโดยสารสาธารณะ โดยอาจจะมีการจัดฝึ กอบรม
พนักงานโดยเฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบปริ มาณรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอ
ต่อการให้บริ การเพื่อรองรับการเดินทางใช้บริ การศูนย์การค้าและขยายระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดศูนย์การค้า
ในช่วงเทศกาลสาคัญๆ เพื่อรองรับจานวนผูใ้ ช้บริ การที่เพิ่มขึ้นและเป็ นโอกาสในการเพิ่มทารายได้
ให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าได้อี กด้วย ศูนย์การค้าควรเน้น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อ
ต่างๆ ตามสถานที่ ท่อ งเที่ยวส าคัญ ๆ โดยขอความร่ วมมื อ จากทางสถานที่ท่ อ งเที่ ยว โรงแรม และ
องค์กรธุ รกิ จเกี่ ย วกับ การท่ อ งเที่ ยว อาจจะมี การแลกเปลี่ ยนช่ ว ยเหลื อ กัน ในการสื่ อ สารโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ให้คาแนะนาในการใช้บริ การ นอกจากนี้ อาจจะจัดกิจกรรมทุกเทศกาลสาคัญๆเป็ น
การสร้างสีสันเพื่อจูงใจในการใช้บริ การ การแจกของรางวัล ของที่ระลึก และแลกของสมนาคุณ เพื่อ
สร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีกบั ผูใ้ ช้บริ การ ศูนย์การค้าควรจัดอบรมพนักงานด้าน
ทัก ษะการสื่ อสารทางด้านภาษาจีน เพื่อ การสื่ อ สารที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพ พัฒ นาบุค ลิ คภาพให้มีค วาม
น่าเชื่อถือ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริ การของศูนย์การค้าแก่ผเู ้ ข้าใช้บริ การ และที่สาคัญที่สุด
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ศู น ย์ก ารค้า ควรมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภัยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ควรจัด ท านโยบายในการ
ตรวจสอบความถู กต้อ ง สะดวก รวดเร็ วในการให้บ ริ ก าร เพื่อ สร้างความเชื่ อ มั่น ในมาตรฐานการ
ให้บริ การของศูนย์การค้า ศูนย์การค้าควรมี ระบบการดู แล ตรวจสอบพื่นที่ภายในศูนย์การค้า ให้ดู
สะอาด น่ าดึ งดู ดในการใช้บริ การ การตกแตกที่ ทนั สมัย บ่ งบอกถึ งความมี รสนิ ยม และการจัดผัง
ร้านค้าแบ่งเป็ นประเภท สะดวกต่อ การเลื อ กใช้บริ การ เพื่อ เป็ นความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
บริ การศูนย์การค้า
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 6,000 หยวน ศูนย์การค้าควรให้ความสาคัญ
กับปริ มาณสิ่งอานวยความสะดวกภายในศูนย์การค้า ศูนย์การค้าควรจัดเตรี ยมปริ มาณสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เพียงพอ รองรับความต้องการในการใช้บริ การที่เพิ่มขึ้น ควรมีสื่อบอกทางการให้บริ การสิ่ ง
อานวยความสะดวกบริ เวณจุดสาคัญๆ เช่น ประตูทางเข้า-ออกศูนย์การค้า ห้องน้ า และลิฟท์ ควรมี
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูลและสิ่ งอานวยความสะดวก เพื่อให้สร้างความพึงพอใจในการ
ใช้บริ การสูงสุด
กลุ่ มค่าใช่จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ ยตั้งแต่ 6,001 บาทขึ้นไปต่อ วัน
ศูนย์การค้าควรนาร้านค้าสินค้าหรู หราที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก (Luxury Band) มาเช่าภายในศูนย์การค้า
ทาให้สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อศูนย์การค้าที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่มี คุณภาพ อาจจะเน้นการสื่ อ สารทาง
การตลาดโดยผ่านทางสื่ อ สังคมออนไลน์ ที่ เป็ นที่ นิ ย ม เพื่อ ให้เกิ ด การรับ รู ้ และตอบสนองความ
ต้องการในการใช้บริ การศูนย์การค้า
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แบบสอบถาม
เรื่อง พฤติกรรมของนักท่ องเที่ยวชาวจีนในการใช้ บริการศูนย์ การค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
คาชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการศึกษาตามหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษารายได้
และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่อวัน
ส่ วนที่ 2 ข้อ มูล เกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมนัก ท่ อ งเที่ ยวชาวจี น ในการใช้บ ริ การศูน ย์การค้าในอ าเภอ เมื อ งเชี ยงใหม่
ประกอบด้วย ทฤษฏีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค 6W1H
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ ประกอบได้ดว้ ย ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านส่ งเสริ มการตลาดและการสื่ อสารทางการตลาดด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
ให้บริ การและด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ขอความกรุ ณาจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็ นจริ งให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด ซึ่ ง
ข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกนาไปใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดีใน
การตอบแบบสอบถาม
.............................................................................................................................................................

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงใน ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด
1. เพศ
1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
 3) 31-40 ปี
 5) 51 ปี ขึ้นไป

 2) 21-30 ปี
 4) 41-50 ปี

3. สถานภาพสมรส
 1) โสด

 2) สมรส

4. ระดับการศึกษา
 1) ต่ากว่ามัธยม
 3) ปริ ญญาตรี

 2) มัธยม
 4) สูงกว่าปริ ญญาตรี
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 3) หย่าร้าง

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 หยวน
3) 6,001-9,000 หยวน
5) ตั้งแต่ 12,001 หยวนขึ้นไป

2) 3,001-6,000 หยวน
4) 9,001-12,000 หยวน

6. ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยต่อวัน
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 3,000 บาท
2) 3,001-6,000 บาท
3) 6,001-9,000 บาท
4) 9,001-12,000 บาท
5) ตั้งแต่ 12,001 บาทขึ้นไป
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมนักท่ องเทีย่ วชาวจีนในการใช้ บริการศู นย์การค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงใน ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด
7. ท่านใช้บริ การและ/หรื อซื้อสิ นค้าประเภทใดบ้างในศูนย์การค้าอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ร้านเครื่ องกีฬา
2) ร้านเครื่ องประดับ
3) ร้านเครื่ องสาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4) ร้านซีดี ดีวดี ี
5) ร้านบริ การล้างรถเครื่ องประดับรถ
6) ร้านบริ การเครื อข่าย
7) ร้านเบเกอรี่ อาหารว่างและเครื่ องดื่ม
 8) บริ ษทั ทัวร์
9) บริ ษทั ประกันภัย
10) ร้านสะดวกซื้อ
11) ร้านขายยาและอาหารเพื่อสุขภาพ
12) ร้านหนังสื อและเครื่ องเขียน
13) ร้านอาหาร
14) ร้านแว่นตา
15) ร้านทาผม
16) ร้องเท้าและกระเป๋ า
17) ร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
18) ร้านสปาคลินิกเสริ มความงาม
19) ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
20) ร้านอุปกรณ์ดนตรี
21) ร้านนาฬิกา
22) อื่นๆ โปรดระบุ......................
8. วัตถุประสงค์หลักในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การใช้จ่าย ซื้อของ
2) รับประทานอาหาร
3) ใช้บริ การด้านความบันเทิง
4) การติดต่อธุรกรรม
5) อื่นๆ โปรดระบุ......................
9. สิ่ งจูงใจหลักในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์
2) ชื่อเสี ยง ภาพลักษณ์
3) ส่วนลดราคา แลก แจก แถม
4) สื่ อสังคมออนไลน์
5) คาแนะนาจากคนรู ้จกั
6) อื่นๆ โปรดระบุ......................
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10. ใครมีอิทธิพลในการเข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) ตัวเอง
2) เพื่อน
3) ครอบครัว
4) บริ ษทั ทัวร์
5) ที่ทางาน
6) อื่นๆ โปรดระบุ......................
11. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) วันหยุดตามเทศกาล
2) วันหยุดประจาสัปดาห์
3) วันหยุดลาพักร้อนประจาปี
4) ไม่แน่นอน
12. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) 10:00 –12:00
2) 12:01 –14:00
3) 14:01 –17:00
4) 17:01 – 22:00
13. ช่วงเดือนใดที่ท่านใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) มกราคม – มีนาคม
2) เมษายน –มิถุนายน
3) กรกฎาคม – กันยายน
4) ตุลาคม – ธันวาคม
14. ส่วนใหญ่ท่านใช้บริ การศูนย์การค้าใดในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ด
2) เซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่
3) เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
4) เมญ่า
5) พรอมเมเนดา รี สอร์ท มอลล์
15. จากคาตอบข้อที่ 14 เพราะเหตุใดท่านจึงเข้ามาใช้บริ การศูนย์การค้าแห่งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ความสะดวกในการเดินทาง
2) ใกล้ที่พกั
3) ความสวยงาม
4) ความหลากหลาย
5) สิ่ งสานวยความสะดวก
6) อื่นๆ โปรดระบุ.................
16. ท่านได้รับข้อมูลการให้บริ การศูนย์การค้าจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) เวปไซด์
2) หนังสื อนิตยสารสิ่ งพิมพ์
3) สื่ อสังคมออนไลน์
4) โบว์ชวั ร์ของศูนย์การค้า
5) ป้ ายโฆษณา
6) อื่นๆ โปรดระบุ.................
17. ท่านเคยใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยรวมกี่ครั้ง (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) 1 ครั้ง
2) 2 – 3ครั้ง
3) มากกว่า 3 ครั้ง
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18. ท่านเดินทางมาใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่โดยพาหนะใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) เดิน
2) จักรยาน
3) จักรยานยนต์
4) รถยนต์ส่วนตัว
5) รถโดยสารสาธารณะ
6) รถโดยสารของบริ ษทั ทัวร์
7) อื่นๆ โปรดระบุ............................
19. ท่านใช้จ่ายในแต่ละครั้งเท่าไรในการใช้บริ การศูนย์การค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
1) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 1,500 บาท 2) 1,501– 3,000บาท
3) 3,001– 4,500บาท
4) 4,501 – 6,000บาท
5) 6,001 – 7,500บาท
6) 7,501 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการทืม่ ผี ลต่อการใช้ บริการศู นย์การค้ าใน
เมืองเชียงใหม่
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมายซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ดเพียง 1 คาตอบ
ส่ วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ

มากที่สุด

ด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการ
1. สิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย
2. สิ นค้าและบริ การมีคุณภาพ
3. ปริ มาณสิ นค้าและบริ การเพียงพอต่อความต้องการ
4. สิ นค้าและบริ การตรงกับความต้องการ
ด้านราคา
5. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้าและบริ การ
6. ราคาของสิ นค้าและบริ การถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
สถานที่อื่น
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
7. สถานที่ต้ งั สะดวกต่อการเดินทาง
8. สถานที่สาหรับจอดรถเพียงพอ
9. ระยะเวลาเปิ ด – ปิ ดศูนย์การค้า
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มาก

ระดับความสาคัญ
ปานกลาง
น้ อย

อาเภอ

น้ อยที่สุด

ส่ วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ

มากที่สุด

มาก

ระดับความสาคัญ
ปานกลาง
น้ อย

น้ อยที่สุด

ด้านส่ งเสริมการตลาด
10.การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อต่างๆน่า
ดึงดูด
11.การให้ส่วนลดราคาสิ นค้าและบริ การ
12. การจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ
13. การแจกของรางวัล แลกของสมนาคุณ
14. มีพนักงานขายให้คาแนะนาสิ นค้าและบริ การ
15. สิ ทธิพิเศษสาหรับชาวต่างชาติ เช่น การคืนภาษี
16. การให้บริ การฟรี รถรับ – ส่ ง
ด้านบุคลากรหรือพนักงาน
17. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ดี
18. พนักงานมีความรู้ในตัวสิ นค้าและบริ การ
19. จานวนพนักงานเพียงพอต่อการให้บริ การ
20. การแต่งกายของพนักงานสุ ภาพ เรี ยบร้อย
ด้านกระบวนการ
21. ความรวดเร็ วในการให้บริ การ
22. ความถูกต้องในการในบริ การ
23. ปริ มาณสิ่ งอานวยความสะดวกที่เพียงพอ
24. ระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้า
ด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
25. ความสะอาดของพึ้นที่ภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า
26. ความสวยงามในการตกแต่งภายนอกและภายใน
ศูนย์การค้า
27. ความทันสมัยของศูนย์การค้า
28. การจัดผังร้านค้าเป็ นหมวดหมู่ สะดวกต่อการ
เลือกซื้อสิ นค้า

ส่ วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
คาชี้แจ้ ง กรุณาให้ ข้อเสนอแนะซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่ าน
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู งในการสละเวลาและความร่ วมมือ
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问卷话题：中国游客在清迈地区的购物中心行为研究。
说明
这一调查问卷是研究关于中国游客在清迈地区商场的购物行为，本问卷属于
清迈大学工商管理学院研究领域的一部分。
问卷分为四个部分，如下
第一部分：一般的受访者的数据，包括性别、年龄、婚姻状况、学位、收入
及一天在清迈的费用。
第二部分：中国游客在清迈地区的购物中心购买行为，采用 6W1H 原则
第三部分：关于营销组合的穆斯特服务信息影响在清迈市的服务中心，包括
产品及服务因素、价格的因素、分销渠道的因素、市场推广促销的因素、人员或员
工的因素、过程的因素、物理环境的因素。
第四部分：意见和建议
请您如实回答所有问题最匹配的评论。这些信息和意见将仅用于研究目的。
谢谢您的合作，并万分感谢您的宝贵意见。

.............................................................................................................................................................
第一部分：一般的受访者的数据
说明：请勾选最接近您本人的想法及情况
1.性别
1) 男
2) 女
2.年龄
1) 少于或者等于 20 岁

2) 21 – 30 岁

4) 41 – 50 岁

5) 51 岁或更多

3.婚姻状况
1) 未婚

2) 已婚

4.学位
1) 少于高中

2) 高中

3) 学士

4) 学位高过学士

5.一个月的平均收入
1) 小于或等于到 3,000 元
3) 6,001 – 9,000 元

2) 3,001 – 6,000 元
4) 9,001 – 12,000 元

5) 多于 12,001 元
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3) 31 – 40 岁

3)离婚

6.一天的在清迈旅游的平均费用
1) 小于或等于 3,000 铢
3) 6,001 – 9,000 铢

2) 3,000 – 6,000 铢
4) 9,001 – 12,000 铢

5) 多于 12,001 铢

第二部分：中国游客在清迈地区的购物中心购买行为
说明：请勾选最接近您想法的答案
7.您在清迈的超级市场使用什么服务或者购买什么产品（可选多个答案）
1) 体育机器店
2) 珠宝店
3) 店的化妆品和皮肤护理产品

4) CD 和 DVD 店

5) 洗车店和汽车挂饰

6) 网络存储服务店

7) 面包店零食和饮料

 8) 旅游公司

9) 保险公司

10) 便利店

11) 药店和健康食品

12) 书店和文具

13) 餐厅

14) 眼镜店

15) 美发沙龙

16) 鞋子和手袋

17) 服装店

18) 水疗美容诊所

19) 电子器材店

20) 音乐店

21) 钟表店

22) 其他（请注明）.............................

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

4) 金融交易

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

4) 社会网络

5) 从熟人推荐

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

4) 旅游公司

5) 职场

6) 其他（请注明）.............................

11. 您什么时候来清迈的购物中心购物（仅选一个答案）
1) 在节日假期
2) 周末
3) 一年一度的休假

4) 不一定

12. 您到清迈购物中心购物的时间段是（仅选一个答案）
1) 10.00 – 12.00 时间
2) 12.01 – 14.00 时间
3) 14.01 – 17.00 时间

4) 17.01 – 22.00 时间

13.您到清迈购物中心的季节是（仅选一个答案）
1) 一月至三月
2) 四月至六月
3) 七月至九月

4) 十月至十二月

14.您最喜欢的清迈购物中心（仅选一个答案）
1) 清迈尚泰机场大厦(Central Airport Plaza Chiang Mai)
2) 清迈尚泰欢庆百货 (Central Festival Chiang Mai)
3) 清迈尚泰卡顺娇百货(Central KadSuanKeaw Chiang Mai)
4) 玛雅购物中心 (MAYA Lifestyle Shopping Center)
5) 属饭店附设百货 (Promenada Resort Mall)
15 根据第 14 题答案，您为何去该购物中心（可选多个答案）
1) 交通便利
2) 临近住宿
3) 环境优美

4) 多样性

5) 设施齐备

6) 其他（请注明）.............................

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

4) 贸易中心的小册子

5) 广告牌

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

3) 超过三次

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

4) 私人汽车

5) 公共巴士

6) 旅游公司的旅行大巴

7) 其他（请注明）.............................
19. 您到清迈购物中心的消费额是（仅选一个答案）
1) 小于或等于 1,500 铢
2) 1,501 – 3,000 铢
3) 3,001 – 4,500 铢

4) 4,501 – 6,000 铢

5) 6,001 – 7,500 铢

6) 多于 7,501 铢

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

最重要

产品和服务的因素
1. 产品和服务的多样性
2. 高品质的产品和服务
3. 产品和服务的数量，足够的需求
4. 产品和服务满足您的需求
价格的因素
5. 合理的价格提供优质的产品和服务
6. 产品和服务的价格都便宜相比其他地方
分销渠道的因素
7. 方便的位置
8. 足够的停车的地方
9. 购物中心营业时间
市场推广促销的因素
10.广告与公关通过各种媒体有吸引力
11.打折产品和服务的价格
12. 节日期间特别活动
13. 奖金分配和交换礼物
14. 营业员推荐的产品和服务
15. 外国人的的特殊权利，如纳税申报
16. 免费班车服务
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很重要

重要水平
一般 不太重要

不重要

服务营销组合的主要因素

最重要

很重要

重要水平
一般 不太重要

不重要

人员或员工的因素
17. 员工有良好的人际关系
18. 知识型员工在货物和服务
19. 员工数量是足够的服务
20. 员工衣着端庄
过程的因素
21. 快捷的服务
22. 服务信息的准确性
23. 有足够的设施
24. 安全的购物中心
物理环境的因素
25. 清洁度撤离内外购物中心
26. 美丽的室内外装饰中心
27. 现代化的购物中心
28. 商店的布局，分类购买方便

第四部分：意见和建议。
说明：请提出您的意见。
......................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................................................................................................
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการค้ นคว้ าแบบอิสระ
ชื่อ-สกุล

อาจารย์ภทั รภณ ศิลารักษ์

ตาแหน่ ง

ผูก้ ่อตั้งและอาจารย์ผสู ้ อนด้านภาษาจีน
บริ ษทั ฮัน่ อี้ เอ็ดดูเคชัน่ แอนด์ มีเดีย จากัด
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – สกุล

นายธนารัตน์ สุ ภาแสน

วัน เดือน ปี เกิด

5 มีนาคม 2532

ประวัติการศึกษา

ปี การศึกษา 2555

สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2554-2555

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับจอง
บริ ษทั ไอวายโอ เซอร์วสิ จากัด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้าส่ งออก
บริ ษทั เมอิโกทรานส์ (ประเทศไทย) จากัด
ตาแหน่ง เจ้าหน้าท่องเที่ยวสัมพันธ์
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2555-2556
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั
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