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ความต้องการของผู้ปกครองต่อซีพีเอ็นคดิส์คลับละอ่อนน้อย 

ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

Parent’s Needs on CPN Kids Club Laoonnoi by CentralPlaza Chiangmai Airport  

Shopping Center 

กุลญาดา  เรอืนแก้ว* และ จริาวรรณ ฉายสุวรรณ** 

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอสิระนีม้วีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองตอ่ซีพีเอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ยของ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 400 

ราย แบ่งเป็นผู้ปกครองเด็กเล็กอายุ 2-6 ปี จ านวน 200 ราย และผู้ปกครองเด็กโตอายุ 7-12 ปี จ านวน 200 ราย  

ซึ่งวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต ิดังนี ้ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย T-Test และ Chi-Square 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหวา่ง 28 – 37 ปี  สถานภาพสมรส  การศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท มาใช้บริการ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตในวันเสาร์-วันอาทิตย์บ่อยท่ีสุด  ในช่วงเวลา 13.01 - 15.00 น.   

มาใชบ้ริการกับครอบครัว/ญาติพี่น้อง  มีบุตรหลานภายใต้การดูแล 1 คน  มีสถานะเป็นบิดา-มารดาของเด็ก ท้ังนี้มเีด็กท่ี

เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย 184 ราย โดยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปป้ันดินร่วมกับ Clay Works 

มากท่ีสุด ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่อคร้ังท่ีผู้ตอบแบบสอบถามสามารถจ่ายได้ส าหรับกิจกรรม 1-2 ชั่วโมง จ านวน 

201-300 บาท มีความถี่ท่ีตอ้งการให้ศูนย์การค้าจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 4ครัง้/เดอืน และต้องการให้โครงการจัดกิจกรรม

การสร้างมโนภาพ/จินตนาการมากที่สุด 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครองของเด็ก ท้ังสองกลุ่มมีความต้องการต่อซีพี เอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย  

ตามส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดับมากท้ัง 7 ด้าน โดยผู้ปกครองของเด็กเล็กและเด็กโตมีความต้องการต่อ

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีเพียงปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ

ให้บริการบางปัจจัยท่ีมีความต้องการแตกต่างกัน ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานอื่นๆ 

กิจกรรมตอ้งสร้างความบันเทิง กิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกับวัยของเด็ก เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก  

และแยกกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมอยา่งชัดเจน ทั้งนี้ปัจจัยย่อยท่ีผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มมคีวามต้องการในระดับมากท่ีสุด 

ได้แก่ กิจกรรมท่ีครอบครัวของสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมได้ กิจกรรมตอ้งสอดคล้องกับวัยของเด็ก ผู้น ากิจกรรมมีเทคนิค

ในการสอน เจ้าหน้าท่ีภายในงานมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจน เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ และขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก 

                                                           
*นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
** รองศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

This study aimed to explore parent’s needs on CPN Kids Club Laoonnoi by CentralPlaza Chiangmai Airport 

Shopping Center. Questionnaires were used as the tool to collect data. Samples were specified to 400 customers. 

The study divided the samples into a group of 200 parents of small children in the age of 2-6 years old and a group 

of 200 parents of grade-schoolers in the age of 7-12 years old. Data obtained were analyzed by the descriptive 

statistics i.e. frequency, percentage, and mean and the inferential statistics i.e. Independent-Samples T-Test and 

Chi-Square. 

 Most respondents were married female in the age of 28-37 years old and graduated in Bachelor’s degree. 

They worked as private company employee/staff and earned monthly income at the average amount of 30,001-

45,000 Baht.  They mostly visited CentralPlaza Chiangmai Airport on Saturday – Sunday during 13.01-15.00 hrs 

with family/relatives. They had 1 child under their guardianship and they were in the position of father-mother of the 

child.   According to the observation, there were 184 children participating activities of CPN Kids Club and most 

number of these children participants attended the Clay Works Workshop. Affordable cost per 1-2 hour-activity for 

the parent respondents was 201-300 Baht. The parent respondents revealed that frequency of activity in need was 

4 times/month and activity feature in need at the most was visualization activity. 

 The findings presented that in consideration of service marketing mix, the needs of both groups of parents 

for CPN Kids Club were ranked at high level in all service marketing mix. In an overall service marketing mix, the 

needs of parents with small children and grade-schoolers were not different.  Differences were found in some 

elements of product and service process approaches: to cooperate with other units in arranging an activity, to offer 

recreation activities, to provide activity appropriate with children’ s ages, to have simple conditions in joining an 

activity, and to specify age range of target participants clearly for each activity, for example.  Moreover, the 

elements that the both groups needed at highest level were to join activity with their children, to provide activity 

appropriate with children’s ages, to have activity leaders with competent technique, to have a clear role of staffs, to 

have enough staffs to look after participants, and to have simple conditions in applying for membership. 

บทน า  

จากการท่ีเศรษฐกิจไทยมีการเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2556 เกิดการลงทุนสร้างศูนยก์ารค้าที่มกีารลงทุน

จากภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ ศูนยก์ารค้าพรอมเมนาดา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล และศูนย์การค้า

เมญ่า   ซึ่งแต่ละศูนย์การคา้มีการก าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้กลยุทธ์ของแตล่ะศูนยก์ารค้าแตกตา่งกัน 

ท้ังนีจ้ากพฤตกิรรมของลูกค้าที่มาซื้อของในศูนย์การค้า ส่วนหน่ึงจะพาลูกและหลานมาด้วย จึงพบวา่ศูนยก์ารค้า

หลายแห่งมีการจัดให้มีพื้นท่ีส าหรับเด็กแตกต่างกันไปหลายรูปแบบ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  
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และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสตวิัล เชียงใหม ่มกีารจัดให้มสีโมสรเด็ก เรียกว่า เซ็นทรัลคิดส์คลับ 

(เดิมชื่อ เซ็นทรัลบัณฑิตน้อย) แต่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ไม่มีการ

จัดบริการดังกล่าว ดังนั้นในปี 2557 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตได้ตัดสินใจก่อตั้งโครงการ Kid’s 

Club โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มครอบครัว  

 ต่อมาในปี 2559 โครงการ Kid’s Club มีการปรับเปลี่ยนชื่อ เป็นซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย ตามนโยบายจาก

ผู้อ านวยการการตลาดเขตภาคเหนือท่ีต้องการจะปรับปรุงโครงการ Kid’s Club โดยมีนโยบายให้ซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อน

น้อยจัดกิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง จึงมีการเปิดรับสมัครสมาชิกใหมต่ั้งแตเ่ดือนมถิุนายน 2559 จากการเปิดรับสมาชกิใหมท่ า

ให้โครงการได้ขอ้มูลตอบกลับจากผู้ปกครองของสมาชิกเดิม ตัง้แต่ปี 2557 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมท่ีไมต่อ่เนื่อง และสิทธิ

ประโยชน์ของสมาชกิที่ไมช่ัดเจน อีกท้ังโครงการไม่ได้เก็บขอ้มูลหลังจัดกิจกรรม   ท าให้โครงการไมท่ราบถึงความพงึพอใจ 

ปัญหา และความตอ้งการของผู้ปกครองท่ีแท้จริง จึงท าให้การปรับปรุงกิจกรรมและบริการในคร้ังต่อไปเป็นไปได้ยาก 

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย ให้มีประโยชน์บรรลุวัตถุประสงค์ จ าเป็นต้องศึกษาถึง

ความตอ้งการของผู้ปกครองต่อซีพีเอ็นคิดส์คลับ ละออ่นนอ้ยของศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อให้

ทราบถึงความต้องการของผู้ปกครองต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการท้ัง 7 ด้าน เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาโครงการได้

อย่างเหมาะสมตอ่ไป  

วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองตอ่ซีพีเอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ยของศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ 

แอร์พอร์ต 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศกึษา  

1.แนวคิดว่าด้วยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

Kotler (1997) กล่าวว่า เป็นการน าเสนอสิ่งท่ีสามารถสนองความต้องการผู้บริโภค โดยท าให้กิจการนั้นบรรลุ

วัตถุประสงค์และสามารถแข่งขันกับธุรกิจท่ีเกิดใหม่ในอนาคต ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี

หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process)  

2.แนวคิดว่าด้วยเรื่องนันทนาการ 

สุรเชษฎ ์เชษฐมาส (2526) ให้ความหมายของนันทนาการวา่ เป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลดีตอ่ร่างกาย จิตใจ หรือ

อารมณต์อ่ผู้เข้าร่วมโครงการ กจิกรรมท่ีท าในเวลาวา่ง และด้วยความสมัครใจของผู้กระท าเอง  

 

3.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ศึกษาถึงงานวิจัยของ จินตนา  สายเคร่ือง (2551) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอ าเภอเมืองล าพูน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
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ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอ าเภอเมืองล าพูน จ านวน 261 ราย ซึ่งศึกษาท้ังหมด 7 ด้าน  พบว่า

ผู้ปกครองมีความต้องการทุกปัจจัยในระดับมาก เรียงล าดับจากมากได้ดังนี้ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านสถานท่ี ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด 

และศรัณย์  เจียระนัย (2555) ท่ีได้ศึกษาถึงสภาพและความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษา 

สถาบันพลศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการพลศึกษา ในปีการศึกษา 2555 

จ านวน 400 ราย ซึ่งศึกษาถึงสภาพการจัดกิจกรรมนันทนาการ และศึกษาความต้องการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประเภทของ

กิจกรรมนันทานาการ ด้านการจัดการด าเนินงาน ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และด้านสถานท่ี/อุปกรณ์/ 

สิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าด้านประเภทกิจกรรมนันทนาการท่ีมีระดับความต้องการมากท่ีสุด ได้แก่ เกม และกีฬา 

ส าหรับความต้องการด้านการจัดการด าเนินงาน ด้านบุคลากร และด้านสถานท่ี นักศึกษามีความต้องการทุกปัจจัยใน

ระดับมาก  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1.ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยของ

ศูนยก์ารค้าเซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ตตามสว่นประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน  

2.ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง แบ่งเป็นผู้ปกครองเด็กเล็ก 200 ราย และผู้ปกครอง

เด็กโต 200 ราย โดยผู้ศึกษาได้คัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นลูกค้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม ่  

แอร์พอร์ต และเป็นผู้ปกครองท่ีเคยมาใช้บริการศูนย์การค้าพร้อมลูกหลานท่ีมีอายุปัจจุบันระหว่าง 2-12 ปี อาศัยอยู่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ และต้องการให้มีซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกน ามา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ T-Test เพื่อหาความ

แตกต่างของความต้องการต่อซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยระหว่างผู้ปกครองของเด็กท้ังสองกลุ่ม และ Chi-Square  

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของผู้ปกครองของเด็กทั้งสองกลุ่มตอ่ความสามารถในการจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1-2 

ชั่วโมง 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา  และข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 28 – 37 ปี สถานภาพสมรส มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 

45,000 บาท มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ตในวันเสาร์-วันอาทิตย์บ่อยท่ีสุด ในช่วงเวลา 

13.01 - 15.00 น. มาใช้บริการกับครอบครัว/ญาติพี่น้อง มีบุตรหลานภายใต้การดูแล 1 คน เด็กท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับ  

ซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย คิดเป็นร้อยละ 46.00 โดยกลุ่มเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมบ่อยกว่าเด็กโต มีค่าเฉลี่ยจ านวน

ครั้ง/รายเท่ากับ 1.65 เข้าร่วมกิจกรรมเวร์ิคช็อปป้ันดินร่วมกับ Clay Works มากท่ีสุด ความสามารถในการจ่ายค่าเข้าร่วม
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กิจกรรม 1-2 ชั่วโมง คือ 201-300 บาท มีความถี่ ท่ีต้องการให้ศูนย์การค้าจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 4 คร้ัง/เดือน  

และตอ้งการให้โครงการจัดกิจกรรมการสร้างมโนภาพ/จินตนาการมากที่สุด  

ส่วนที่ 2 ความต้องการต่อซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

 

ในภาพรวมพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการตอ่ซีพเีอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ย เรียงล าดับได้ดังนี้  

ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ค่าเฉลี่ย แปลผล ล าดับที ่

ด้านผลิตภัณฑ ์ 4.20 มาก 1 

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.07 มาก 2 

ด้านบุคลากร 3.96 มาก 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.91 มาก 4 

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย 3.90 มาก 5 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 3.80 มาก 6 

ด้านราคา 3.66 มาก 7 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะ 3 ข้อ ได้แก่ 1) ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และช่องทางการจอง

เข้าร่วมกิจกรรม 2) มมีุมเล่นเกม มุมอา่นหนังสือส าหรับสมาชิก และ 3)แบ่งการจัดกิจกรรมเด็กตามช่วงวัย 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งสมมตฐิาน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 

ระดับความต้องการของ

ผู้ปกครอง 

t 
p-

value 
เด็กเล็ก 2-6 

ป ี

เด็กโต 7-12 

ป ี

x  S.D. x  S.D. 

ด้านผลิตภณัฑ ์

มกีิจกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมอืของหนว่ยงานอื่นๆ  
4.09 0.79 4.29 0.76 

-

2.52 
0.01* 

กิจกรรมท่ีสร้างความบันเทิง 4.49 0.66 4.61 0.57 -2.04 0.04* 

กิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกับวัยของเด็ก 4.60 0.55 4.74 0.44 -2.71 0.01* 
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สมมติฐานที่ 1 ผู้ปกครองท่ีมีเด็กในปกครองท่ีกลุ่มอายุต่างกันจะมีความต้องการต่อส่วนประสมทางการตลาด

บริการของซีพเีอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ยตา่งกัน  

ผลการทดสอบพบว่าผู้ปกครองท่ีมีเด็กปกครองในกลุ่มอายุต่างกันจะมีความต้องการต่อส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยไม่ต่างกันในภาพรวม มีเพียงปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ 5 ปัจจัย  

และกระบวนการให้บริการ 1 ปัจจัย ท่ีผู้ปกครองมคีวามตอ้งการแตกตา่งกัน ซึ่งปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑ ์ 

สมมติฐานที่ 2 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีปัจจัยรายได้แตกต่างกันจะมีความสามารถจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1-2 

ชั่วโมง แตกตา่งกัน 

ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วม

กจิกรรม 

ระดับรายได้ของผู้ปกครองเดก็เล็ก 2-6 ป ี

รวม 15,000-30,000 

บาท 

30,001-45,000 

บาท 

มากกว่า 45,000 

บาท 

นอ้ยกว่า 200 บาท 
32 

(53.30) 

28 

(29.50) 

9 

(20.00) 

69 

(34.50) 

201-400 บาท 
28 

(46.70) 

67 

(70.50) 

36 

(80.00) 

131 

(65.50) 

รวม 
60 

(100.00) 

95 

(100.00) 

45 

(100.00) 

200 

(100.00) 

X2=14.667, p-value=0.001* 

ค่าใช้จ่ายในการเขา้ร่วม

กจิกรรม 

ระดับรายได้ของผู้ปกครองเดก็โต 7-12 ป ี

รวม 15,000-30,000 

บาท 

30,001-45,000 

บาท 

มากกว่า 45,000 

บาท 

นอ้ยกว่า 200 บาท 
9 

(27.30) 

15 

(18.10) 

16 

(19.00) 

40 

(20.00) 

201-400 บาท 
24 

(72.70) 

68 

(81.90) 

68 

(81.00) 

160 

(80.00) 

รวม 60 95 45 200 

มกีารจัดกิจกรรมหลากหลายประเภทตามกิจกรรม

นันทนาการ 
3.97 0.85 3.73 0.86 2.81 0.01* 

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมไมซ่บัซ้อน และไมยุ่ง่ยาก 4.20 0.79 4.36 0.76 -2.13 0.03* 

ด้านกระบวนการใหบ้ริการ 

แยกกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมอยา่งชัดเจน 
3.92 0.70 3.76 0.81 2.17 0.03* 
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(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

X2=1.331, p-value=0.514 

ผลการทดสอบพบว่าผู้ปกครองของกลุ่มเด็กเล็กท่ีมีปัจจัยรายได้แตกต่างกันจะมีความสามารถจ่ายค่าเข้าร่วม

กิจกรรม 1-2 ชั่วโมงแตกต่างกัน โดยผู้ปกครองท่ีมีรายได้ 15,000-30,000 บาท/เดือน ส่วนใหญ่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วม

กิจกรรมได้น้อยกว่า 200 บาท ในขณะท่ีผู้ปกครองท่ีมีรายได้ 30,001-45,000 บาท และมากกว่า 45,000 บาท/เดือน  

ส่วนใหญ่สามารถจ่ายคา่เขา้รว่มกิจกรรมได้ 201-400 บาท  

ในขณะท่ีผู้ปกครองของกลุ่มเด็กโตท่ีมีปัจจัยรายได้แตกต่างกันจะมีความสามารถจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรม  

1-2 ชั่วโมง ไมแ่ตกตา่งกัน โดยผู้ปกครองเด็กโตทุกระดับรายได้ ส่วนใหญ่สามารถจ่ายคา่กิจกรรมได้ 201-400 บาท 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษาความต้องการของผู้ปกครองต่อซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  

เชยีงใหม่ แอร์พอร์ตตอ่สว่นประสมทางการตลาดท้ัง 7 ด้าน สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ ดังนี้  

ด้านผลิตภัณฑ์ พบวา่ผู้ปกครองให้ความตอ้งการเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จินตนา สายเคร่ือง (2551) ท่ีได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน

อนุบาลเอกชน ในอ าเภอเมืองล าพูน พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก ต่อการส่งเสริมกิจกรรม

ร่วมกับผู้ปกครอง และโรงเรียนจัดบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท้ังร่างกายและจิตใจของเด็กอย่างเหมาะสม รวมท้ัง

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ ศรัณย ์เจียระไน (2555) ท่ีได้ศึกษาถึงสภาพและความต้องการการจัดกจิกรรมนันทนาการ

ของนักศกึษา สถานบันพลศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความตอ้งการค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากต่อการจัดกิจกรรม

หลากหลายประเภท และการจัดกิจกรรมตอ่เนื่อง  

ด้านราคา พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยในระดับมากทุกปัจจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จินตนา สายเคร่ือง (2551) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาในระดับมากต่อความเหมาะสม

ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ ศรัณย์ เจียระไน (2555) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความต้องการในระดับมากต่อการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการโดยรวมของทุกประเภทกิจกรรม และการจัด

งบประมาณสนับสนุนอย่างเพยีงพอ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยรวมในระดับมากทุกปัจจัย ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ จินตนา สายเคร่ือง (2551) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับมาก คือ 

มีสถานท่ีจอดรถรับ-ส่งท่ีสะดวกและปลอดภัย รวมท้ังถึงผลการศึกษาของ ศรัณย์ เจียระไน (2555) พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความตอ้งการค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากต่อห้องสุขาที่มจี านวนเพียงพอตอ่ผู้มาใชบ้ริการ การจัดการ

บริเวณท่ีจอดรถให้มีจ านวนเพยีงพอ และจุดนั่งพักผ่อนท่ีมีจ านวนเพยีงพอ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศกึษาของ จินตนา สายเคร่ือง (2551) พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีการจัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การ

จัดการศกึษาและกิจกรรมของโรงเรียนอยา่งหลากหลาย เชน่ ปา้ยโฆษณา สิ่งพิมพ ์วิทยุ อนิเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งมีคา่เฉลี่ย
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อยู่ในระดับมาก รวมถึงผลการศึกษาของ ศรัณย ์เจียระไน (2555) พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามต้องการค่าเฉลี่ยรวม

ในระดับมากต่อการจัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมตา่งๆ อย่างชัดเจน 

ด้านบุคลากร พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

จินตนา สายเครื่อง (2551) พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากตอ่ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

ของครู การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเด็ก ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเจ้าหน้าท่ี และความสุภาพในการแต่งกาย รวมถึงผล

การศึกษาของ ศรัณย์ เจียระไน (2555) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความต้องการค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากต่อการท่ีมี

เจ้าหน้าท่ีเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าท่ีมีความยิ้มแย้มแจ่มใส เจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการ 

เจ้าหน้าท่ีแต่งกายถูกกาลเทศะ เจ้าหน้าท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีให้ค าแนะน าการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าท่ีมี

มารยาทและใช้ค าพูดสุภาพ เจ้าหน้าท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้น  

ในการให้บริการ เจ้าหนา้ที่สามารถดูแลความปลอดภัยได้ และเจ้าหนา้ที่มคีุณธรรมและจรยิธรรม 

ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ จินตนา สายเคร่ือง (2551) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากต่อความทันสมัยของ

อุปกรณ์ รวมท้ังสื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ในห้องเรียน ความสะอาดของโรงเรียน แสงสว่างในห้องเรียน และมกีารค านึงถึง

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน รวมท้ังของเล่นท่ีใช้กับเด็กนักเรียน มากกว่านั้นผลการศึกษาของ  

ศรัณย์ เจียระไน (2555) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความต้องการค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากต่อสถานท่ีท่ีมีความร่มร่ืน 

สวยงาม สถานท่ีมีความสะอาด จ านวนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ และมีการจัดแบ่งพื้นท่ีแต่ละส่วนอย่างมี

ความเหมาะสม 

ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าผู้ปกครองให้ความต้องการเฉลี่ยในภาพรวมระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ จินตนา สายเครื่อง (2551) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากต่อขั้นตอนการรับสมัครท่ี

มคีวามสะดวก รวมถึงผลการศึกษาของ ศรัณย์ เจียระไน (2555) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความตอ้งการค่าเฉลี่ยรวม

ในระดับมากต่อการตดิตามและการประเมินผลการจัดกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการ 

1. ทางโครงการควรท ากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับร้านค้าภายในศูนยก์ารค้า (Co-promotion) เช่น มีเงื่อนไข

ว่าผู้ปกครองท่ีซื้อสินค้าร้านค้าภายในโซนพลาซาครบตามยอดท่ีระบุ สามารถสมัครสมาชิกให้เด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ซึ่งสมาชิกจะได้รับคูปองส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางโครงการจัด อีกท้ังได้สิทธิพิเศษ

อื่นๆ เช่น ใช้บริการโซนซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย นั่งโบกี้รถไฟ Happy Train ตู้พิเศษ และสามารถยืม Kiddy Car  

เป็นต้น และเพื่อสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีผู้ปกครองมีความต้องการมากท่ีสุด 

คือ มีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลส าหรับสมาชิก ดังนั้นทางโครงการควรจัดกิจกรรมเล่นเกม แจกของท่ีระลึก/ขนม  

เพ้นท์หน้า ในเทศกาลฮาโลวนี และเทศกาลคริสต์มาส ณ สถานีรถไฟ Happy Train ชั้น 4 ซึ่งการท ากิจกรรมส่งเสริมการ
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ขายนี้จะช่วยกระตุน้ยอดขายของร้านค้าที่เข้าร่วม สร้างการรับรู้ของแบรนด์ และเพ่ิมความน่าสนใจให้แก่ซีพีเอ็นคิดส์คลับ

อกีด้วย 

2. จากข้อค้นพบท่ีว่า กลุ่มเด็กโตเคยเข้าร่วมกิจกรรมของซีพีเอ็นคิดส์คลับมากกว่ากลุ่มเด็กเล็ก ในขณะเดียวกัน

กลุ่มเด็กเล็กมีการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการบ่อยกว่ากลุ่มเด็กโต และกลุ่มเด็กเล็กมีความต้องการให้โครงการ  

จัดกิจกรรม 4 คร้ัง/เดือน ดังนั้นทางซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อยควรพัฒนากลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้วยการ 

จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดท้ังปี โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมใหญ่ในแต่ละไตรมาส ซึ่งเด็กสามารถเข้าร่วมได้

มากกว่า 200 ราย และจัดกิจกรรมย่อยในทุกๆเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถเข้าร่วมได้ 30-40 ราย ท้ังนี้การ 

จัดกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัยของเด็ก มกีารแบ่งกลุ่มตามอายุเด็กอย่างชัดเจน และผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยได้ โดยกิจกรรมท่ีผู้ปกครองท้ังสองกลุ่มให้ความสนใจมาก ได้แก่ กิจกรรมดา้นการสร้างมโนภาพ การสร้างจิตนาการ 

การนั่งสมาธิ กิจกรรมงานเขียนและวาดรูป กิจกรรมการป้ันและหลอ่ การเล่านทิาน การจับกลุ่มแกไ้ขปัญหา/ไขปริศนา  

ท้ังนี้ ทางโครงการสามารถเชิญโรงเรียนหรือองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กมาจัดกิจกรรมร่วมกัน หรือขอ

สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมท่ีจัด (Sponsorship) เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ มักจะมีผู้น ากิจกรรมท่ีมี

ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมท้ังมีเทคนิคในการสอนท่ีน่าสนใจและเข้าใจง่าย  ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีว่า 

ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีผู้ปกครองมีความต้องการมากท่ีสุด คือ มีผู้น ากิจกรรมมีเทคนิคในการสอน ท าให้เด็ กสนใจใน

กิจกรรม นอกจากนี้การขอความร่วมมือจากโรงเรียนหรือองค์กรอื่นยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง

ได้ด้วย ส าหรับกิจกรรมท่ีมีคา่ใชจ้่ายสูง ทางโครงการสามารถเก็บคา่เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองได้ เนื่องจากข้อคน้พบ

ระบุว่า ผู้ปกครองของเด็กโตสว่นใหญ่สามารถจ่ายค่าเข้ารว่มกิจกรรมได้ 201-400 บาท ในขณะท่ีผู้ปกครองของเด็กเล็กท่ี

มีรายได้ 15,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ น้อยกว่า 200 บาท และรายได้ 30,001-

45,000 บาทและมากกว่า 45,000 บาท ส่วนใหญ่สามารถจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ 201-400 บาท ซึ่งกิจกรรมท่ีมีการ

เก็บค่าใชจ้่าย ทางโครงการต้องแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนในช่องทางสื่อสาร โดยผู้ปกครองสามารถสอบถาม

รายละเอยีดได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการลูกค้าของศูนย์การคา้ และเฟซบุคแฟนเพจ 

3. จากข้อค้นพบท่ีว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการท่ีผู้ปกครองมีความต้องมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการสมัคร

สมาชิกไม่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นทางโครงการควรมีจุดรับสมัครสมาชิก สอบถามข้อมูล และพื้นท่ีของโครงการบริเวณ

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โดยผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครท่ีบริเวณเคาน์เตอร์ หรือภายในพื้นท่ีจัดกิจกรรม 

รวมถงึช่องทางการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งข้อมูลท่ีกรอก คือ ข้อมูลท่ัวไปของเด็ก และข้อมูลติดต่อของผู้ปกครอง 

4. จากข้อเสนอแนะท่ีผู้ปกครองต้องการให้ปรับปรุงวธีิการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และช่องทางจองการเข้าร่วม

กิจกรรม ดังนัน้ทางโครงการควรก าหนดกิจกรรมตลอดท้ังปี เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ รวมท้ังใชเ้ฟซบุค 

แฟนเพจเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ และเป็นช่องทางการจองการเข้าร่วมกิจกรรม โดยลูกค้าท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

สามารถโพสจองการเข้าร่วมกิจกรรมภายใตโ้พสของกจิกรรมนัน้ๆ ทัง้นี้ผู้ดูแลเพจจะท าการอัพเดทและยนืยันรายช่ือลูกค้า

ท่ีสนใจเขา้รว่มในทุกวัน ส าหรับผู้ท่ีเป็นสมาชกิ ทางโครงการจะจัดส่ง SMS แจ้งข่าวสาร และสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้ทุกเดือน 

5. จากข้อเสนอแนะท่ีผู้ปกครองต้องการให้มีมุมเล่นเกม มุมอ่านหนังสือส าหรับสมาชิก เพื่อดูแลเด็กขณะท่ี

ผู้ปกครองไปท าธุระภายในศูนย์การค้า ดังนัน้ทางโครงการควรมกีารจัดตั้งโซนซีพีเอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ย ณ บริเวณขา้ง
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เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ซึ่งมีการแบ่งโซนเป็นโซนอ่านหนังสือ และโซนของเล่นเด็ก ส าหรับสมาชิกของโครงการ

สามารถเข้ามาใชบ้ริการได้ฟรี ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถฝากเด็กไว้กับโครงการเพื่อไปท าธุระภายในศูนย์การค้าได้ โดยทาง

โครงการจะมเีจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าหนา้ที่หลักท่ีคอยดูแลสมาชิก  

6. หลังจากจบกิจกรรม หรือการเข้าใช้โซนซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย ทางโครงการควรจัดเก็บข้อมูลความ  

พงึพอใจของผู้ใชบ้ริการผ่านการสแกน QR Code หรือแบบสอบถาม เพื่อน าข้อมูลดังกลา่วมาปรับใชก้ับโครงการต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถศึกษาถึงความพึงพอใจและการรับรู้ของซีพีเอ็นคิดส์คลับละอ่อนน้อย เพื่อทราบถึง

ความพงึพอใจระหวา่งความคาดหวัง กับสภาพความเป็นจริง ซึ่งสามารถน าผลการศกึษามาปรับปรุงหรือรักษาระดับความ

พงึพอใจของซีพเีอ็นคิดสค์ลับละออ่นนอ้ยของศูนย์การคา้เซ็นทรัลพลาซา เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต 
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