ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร สวนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ณ ตลาดทองถิ่น
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อาจารย์, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตร สวนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในตลาดทองถิ่น ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบ
สอบถามรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูล แบงออก 2 สวน คือ สวนแรกเปนการ
วิเคราะหเชิงพรรณนาดวยสถิติพื้นฐาน และสวนที่สองเปนการวิเคราะหเชิงอนุมานดวยสถิติไค–สแควรโดยวิธี Crosstabs
ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคโดยพฤติกรรม
การใชบริการเรื่องประเภทของสินคาและบริการขึ้นอยูกับอายุของผูบริโภค สวนเวลาในการเดินทางทองเที่ยวและจับจาย
ใชสอยขึ้นอยูกับอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือน สําหรับความถี่ในเขามารับบริการในตลาดขึ้นอยูกับเพศ อายุ อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน นอกจากนี้คาใชจายในการจับจายใชสอยขึ้นอยูกับอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สําหรับผูรวมเดินทาง
ขึ้นอยูกับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอกจากนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคโดยพฤติกรรมการใชบริการเรื่องเวลาในการเดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอย
ขึ้นอยูกับราคาสินคาและบริการ สวนจํานวนครั้งในการกลับเขามารับบริการในตลาดขึ้นอยูกับผลิตภัณฑ และชองทางจัด
จําหนาย อีกทั้งเรื่องคาใชจายในการทองเที่ยวและจับจายพรอมกับผูรวมเดินทางขึ้นอยูกับผลิตภัณฑ ราคาสินคาและบริการ
และชองทางจัดจําหนาย
คําสําคัญ: ลักษณะประชากรศาสตร สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ตลาดทองถิ่น
ABSTRACT
This research aims to study the relationship between demographic characteristics, marketing
mix, and the service behavior of consumers at Local Market in Nakhon Ratchasima City, Nakhon
Ratchasima province. The questionnaire was used to collected data of 390 samples. There were 2
phases of Data analysis: the first phase was the analysis of descriptive statistics and the second phase
of inferential analysis was Chi–Square by Crosstabs at the significance level 0.05
The statistical results of the study indicated the Demographic characteristics had relationship
with the service behavior of consumers. When considering each case found that the consumer behavior,
the types of products and services depending on age, amount of time, and average revenue per
*นักวิจัยรวม
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month. Besides that the frequency of consumers services used based on gender, age, occupation and
income per month. In addition, the expenditure was depending on age, occupation and income per
month, and the companion based on age, education, occupation and income per month.
Furthermore, the marketing–mix factors had relationship with the service behavior of consumers.
The consumer’s behavior regarding of time spending on traveling and shopping depends on the price
of goods and services. In terms of the number of times to return back to the market based on products
and distribution channels. The expenditure of shopping includes the shopper companion based on
price for goods, services, and distribution channels.
Keywords: demographic characteristics, marketing–mix, service behavior of consumers, local Market
บทนํา
ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ถือไดวาเปนเมืองที่มีวัฒนธรรม
ผสมผสานกับประวัติศาสตรอันทรงคุณคา มีแหลงนันทนาการมากมายที่เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดจับจายใชสอย สัมผัส
กับอาหารนานาชนิด มีศิลปะวิทยาการที่พรอมเปดโอกาสใหทุกคนไดเรียนรู รัฐบาลจึงสนับสนุน สงเสริม และผลักดันใหมี
กระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุกระดับ โดยสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) ตาม
ศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของประเทศ ตั้งแตการผลิตเพื่อการบริโภค นําผลผลิตที่เหลือออกจําหนาย เพื่อสราง
รายไดในระดับครอบครัว สงเสริมการรวมตัวเพื่อดําเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน เรงพัฒนาผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก รวมทั้งสงเสริมการเชื่อมโยงอยางเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญสูตลาดทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อสรางเสริมกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนอยางเปนระบบ จากขอมูลขางตนคณะวิจัยจึงมุง
เนนศึกษาตลาดในระดับทองถิ่น (local market) เพื่อเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในระดับรากหญาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลาด (market) เปนสถานที่ที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันมายาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมวา
ความทันสมัยและเทคโนโลยีไดสรางความเปลี่ยนแปลงที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอผูบริโภคมากขึ้น เชน การซื้อขายบน
ออนไลน (e–commerce) ที่ผูซื้อไมตองไปสถานที่นั่นดวยตนเอง ไมตองสัมผัสกับสินคาเพียงอานรายละเอียดและคุณสมบัติ
ตางๆ ของผลิตภัณฑ ก็สามารถสั่งซื้อไดอยางงาย อยางไรก็ตามผูบริโภคสวนใหญมักจะคุนเคยกับการเลือกซื้อสินคาที่ได
สัมผัสกับสินคาโดยตรง มีโอกาสทดลองใช ลองชิม ไดเจรจาตอรองราคาสินคาและบริการ นอกจากนี้ตลาดไมไดเปนเพียง
ตลาดที่มีซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเทานั้นยังเปนสถานที่ที่พักผอนหยอนใจ ไดใชเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆ
ที่เพลิดเพลิน เชน ชมความหลากหลายของสินคา สินคามีความแปลกใหมๆ จากสินคาทําดวยมือ (hand made) รับประทาน
อาหารอรอยซึ่งมีรสชาติที่ถูกเปลาของคนในทองถิ่น นอกจากนี้ไดเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อนฝูงและครอบครัวในชวงวันหยุด
หรือหลังเสร็จภารกิจในชีวิตประจําวัน อีกทั้งสินคาสวนใหญมีความเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับผูบริโภคในทองถิ่นซึ่งสามารถ
เรียกตลาดแหลงนี้เปนตลาดทองถิ่น (Local Market) ตลาดทองถิ่นมักจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นคอนขางดี
มีเงินสะพัดในการดําเนินธุรกิจจนผูคนสามารถหาความบันเทิงในชีวิตประจําวัน
จังหวัดนครราชสีมา หรือรูจักในนาม “โคราช” โคราชเปนเมืองใหญ ประชากรมีกําลังซื้อ เปนแหลงรวบรวมสินคา
ตางๆ ที่ผลิตในเขตพื้นที่และบริเวณใกลเคียง ผูคนที่พํานักอาศัยอยูในโคราชมักตองผจญกับการจราจรที่ติดขัด การทํางานที่
เหน็ดเหนื่อยหรือเครงเครียด จึงนิยมพักผอนหยอนใจดวยการทองเที่ยวและจับจาย พรอมกับการรับประทานอาหารอรอย
นอกบานในสถานที่ที่เดินทางไมไกลจนเกินไป ตลาดทองถิ่นจึงเกิดขึ้นตามการตอบสนองความตองการของผูบริโภคหลาย
แหงในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เชน ตลาดไนทบานเกาะ ตลาดไนทบาซารวัดบูรพ ตลาดไนทบาซาร และตลาดเซฟวัน
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ซึ่งมีการจัดสรรพื้นที่ และตกแตงสถานที่คลายระบบการจัดการของหางสรรพสินคา แตแตกตางกับหางสรรพสินคาตรงที่
เปนพื้นที่เปด มีความยืดหยุนดานสถานที่ และพื้นที่วางจําหนาย และมีความเปนตลาดพื้นบานไทยมากกวา นอกจากนี้เปน
การเพิ่มอีกชองทางหนึ่งที่ผูประกอบการรายยอยสามารถนําสินคาของตนออกวางจําหนาย ไดพบปะกับผูบริโภคโดยตรง มี
คาใชจายในการจัดตั้งต่ํากวา เลือกทําเลที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคา ซึ่งเหมาะกับผูประกอบการรายยอยที่มีเงินทุนไมมาก อีก
ทั้งผูบริโภคมี ความนิย มตอ ตลาดทอ งถิ่นคอ นขางมาก จึงมีก ารสรางตลาดในลักษณะเชนนี้ในพื้นที่โคราชเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว และมีความพยายามที่จะพัฒนาตลาดแหงใหมใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีขึ้นกวาตลาดที่มีอยูเดิม
ดังนั้น คณะวิจั ยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความสัมพันธระหวางลั กษณะประชากรศาสตร สวนประสม
การตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ณ ตลาดทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของตลาด
ทองถิ่นใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย อีกทั้งนําขอมูลเหลานี้ไปปรับปรุงกลยุทธใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและ
เกิดอรรถประโยชนสูงสุดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ณ ตลาด
ทองถิ่น เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ณ ตลาดทองถิ่น
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัย โดยทั่วไปศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไป การบริหารจัดการตลาด
(สวนประสมการตลาด พฤติกรรมการใชบริการ) ที่มีตอทัศนคติของผูบริโภค รวมถึงความสัมพันธระหวางปจจัยการตลาด
และพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ดังผลงานของ เรณู แสงอาวุธ (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
ตลาดนัดของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา เหตุผลที่ใชบริการ คือ มีสินคาใหเลือกที่หลากหลาย
มาสัปดาหละครั้ง ชวงวันเสาร ประมาณ 15.01–19.30 น. ใชเวลาไมเกิน 30 นาที ในการเลือกซื้อสินคา ใชรถจักรยานยนต
มารวมกับเพื่อน และพบวาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการมากที่สุด คือ ดานราคา สถานที่ และสินคา นอกจากนี้
ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถาพภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน)
มีผลกับพฤติกรรมการใชบริการตลาดนัด อีกทั้งปจจัยแวดลอม (สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม) และสวนประสม
การตลาดมีตอพฤติกรรมการใชบริการตลาดนัดของประชาชน เชนเดียวกับ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และวราภรณ สารอินมูล
(2559, น.197–209) พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดในดานผลิตภิณฑ มีความสําคัญมากที่สุด เนื่องมีสินคาที่มีรูปแบบ
ใหม ทันสมัย แตกตางจากตลาดนัดอื่นๆ และการจัดรานจําหนายเปนโซนอยางชัดเจน และมัทวัน กุศลอภิบาล (2555,
น.114–121) พบวาผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพและรายไดที่แตกตางกันจะมีความตองการสินคาหรือการทองเที่ยวในชวง
เวลาที่แตกตางกัน ทําใหจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการแตกตางกันไปดวย นอกจากนี้คาใชจายในการจับจายใชสอยในตลาด
ยังขึ้นอยูกับอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน (ศุภธร ชีถนอม, ชูลีรัตน คงเรือง และอรจันทร ศิริโชติ, 2556, น.38–46)
นํามาสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัยได ดังภาพที่ 1–1 สามารถแบงตัวแปรออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1. ตัวแปรอิสระ
(Independent variable) คณะวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 คือ ลักษณะประชากรศาสตร วัดไดจาก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสวนที่ 2 คือ สวนประสมการตลาด วัดไดจากผลิตภัณฑ ราคาสินคา
และบริการ ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ประยุกตใชแนวคิ ดสวนประสมการตลาดของ Kotler
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(2000, p.15) และ 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) เปนพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค โดยประยุกตใช
แนวคิด 6W1H ของ Schiffman and kanuk (2000, p.7) ซึ่งวัดไดจากเหตุผลในการเลือกใชบริการ ประเภทของสินคา
และบริการที่ตองการอุปโภคบริโภค ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ ความถี่ในการใชบริการ คาใชจายในการใชบริการ ผูรวม
เดินทางในการใชบริการ พาหนะที่ใชในการเดินทาง
ลักษณะประชากรศาสตร
– เพศ
– อายุ
– ระดับการศึกษา
– อาชีพ
– รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
สวนประสมการตลาด
– ดานผลิตภัณฑ
– ดานราคา
– ดานชองทางการจัดจําหนาย
– ดานการสงเสริมการตลาด

พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
– เหตุผลในการเลือกมาตลาดเพือ่ ทองเที่ยว
และจับจาย
– ประเภทของสินคาและบริการทีต่ องการ
อุปโภคบริโภค
– เวลาในการทองเที่ยวและจับจาย
– ความถี่ในการทองเที่ยวและจับจาย
– คาใชจายในการทองเที่ยวและจับจาย
– ผูรวมทองเที่ยวและจับจาย
– วิธีการเดินทาง
ภาพที่ 1–1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคที่เขามาใชบริการการทองเที่ยวและจับจายในตลาดทองถิ่น เขตเทศบาล
นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนการสุมตัวอยางจากการเลือกแบบมีจุดมุงหมาย (purposive sampling)
โดยมีประวัติเขามาใชบริการการทองเที่ยวและจับจายในตลาดทองถิ่น เขตเทศบาลนครนครราชสีมา อีกทั้งไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของ Cochran (1977) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550, น.
209) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะไดขนาดกลุมตัวอยาง 384 คน เพือ่ ความสะดวกในการประเมินผลและการ
วิเคราะหขอมูล คณะวิจัยจึงขอใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด และ
ทําการสุมตัวอยางแบบสะดวก (convenience sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางที่ไมยึดหลักการใดๆ อาศัยการเลือก
กลุมตัวอยางตามความสะดวกตามแหลงตลาดทองถิ่น เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยใชพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถาม
จํานวน 4 สถานที่ ไดแก ตลาดไนทบานเกาะ ตลาดไนทบาซารวัดบูรพ ตลาดไนทบาซารสวนหมาก และตลาดเซฟวัน ตาม
สัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางในอัตราเทากัน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามเชิงนิมาน (positive question) กลาวคือ ขอคําถาม
ของแบบสอบถามการวิจัย ครั้งนี้อยูในทิศทางเดียวกันเพื่ อตอ งการทราบถึงการบริ หารการจัดการของตลาดทองถิ่นใน
ปจจุบันวามีสภาพการดําเนินการในเรื่องสวนประสมการตลาด (marketing mixed: 4p’s) อยางไร และปจจัยใดที่จะตอง
ทําการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการตลาดตอไป คณะวิจัยแบงแบบสอบถาม 2 สวน ดังนี้ 1. ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามแบบหลายตัวเลือก 2. ขอมูลแสดง
ระดับความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถาม
แบบ Rating Scale และเปนคําถามแบบหลายตัวเลือก ตามลําดับ
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การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจั ยนําแบบสอบถามที่สรางและพัฒนา เสนอตอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) จากนั้ นนํ าแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและแกไ ขเรียบรอ ยแลว นํา
แบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด ที่มิใชจากกลุมตัวอยาง เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) จาก
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ภาพรวมมีค าความเชื่ อ มั่น เท ากับ 0.915 นอกจากนี้ การตอบกลั บที่ ส มบู รณ ข อง
แบบสอบถามจํานวน 390 ชุด (จากแบบสอบถาม 400 ชุด คิดเปนรอยละ 97.5) มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาในภาพรวมมีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.890
การวิเคราะหขอมูล
คณะวิจัยใชสถิติการวิเคราะห 2 ประเภท คือ 1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งแปลความหมายจากเกณฑประเมินระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยและ 2. สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน
เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ
ของผูบริโภค โดยสถิติไค–สแควร (Chi–Square) ดวยวิธีทดสอบแบบ Crosstabs ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (บุญใจ
ศรีสถิตยนรากูร, 2550, น.344–349)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป จากกลุมตัวอยางจํานวน 390 คน พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุระหวาง 21–30 ป เปนกลุมนักเรียนหรือนักศึกษาที่เขามาใชบริการมากที่สุด อีกทั้งมีรายไดไมเกิน 15,000 บาท ตอ
เดือนอยูในชวงการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะหร ะดับความคิ ดเห็นที่มีต อสว นประสมการตลาดกับ พฤติกรรมการใชบริก ารของ
ผูบริโภคโดยกําหนดเกณฑประเมินระดับความคิดเห็นตามคาเฉลี่ยอาทิเห็นดวยระดับมากที่สุด (4.21<̅ <5.00) เห็นดวย
ระดับมาก (3.41<̅ <4.20) เห็นดวยระดับปานกลาง (2.61<̅ <3.40) เห็นดวยระดับนอย (1.81<̅ <2.60) และเห็นดวย
ระดับนอยที่สุด (1.00<̅ <1.81) (บุญชม ศรีสะอาด, 2550, น.58)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมการตลาด
ประเด็น
1. ดานผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ)
มีสินคา/บริการหลากหลาย เชน อาหาร เสือ้ ผา ของใชตางๆ
มีสินคา/บริการแตละชนิดใหเลือกไดหลายราน
ขายสินคา/บริการที่มีคุณภาพดี เปนที่เชือ่ ถือของลูกคา
ขายสินคา/บริการที่ทันสมัย ไมตกรุน
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย
ตั้งอยูในแหลงที่สะดวกในการเขาถึงดวยการขนสงมวลชน
ตั้งอยูในแหลงที่ใกลชุมชน/สถานที่ทํางาน
มีการออกแบบและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ใหสวยงาม
มีการแบงหมวดหมูสินคาชนิดเดียวกันอยูดวยกัน

คาเฉลี่ย
3.68
3.87
3.62
3.62
3.60
3.60
3.73
3.62
3.53
3.53

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.577
0.759
0.767
0.718
0.800
0.648
0.844
0.842
0.806
0.793

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ประเด็น
3. ดานราคาสินคาและบริการ
ราคาสินคา/บริการเหมาะสมกับคุณภาพสินคา/บริการ
ราคาสินคา/บริการบางชนิดต่ํากวาราคาในตลาดอื่น
ราคาสินคา/บริการโดยสวนใหญต่ํากวาราคาในตลาดอื่น
ราคาสินคา/บริการสามารถตอรองได
4. ดานสงเสริมการตลาด
มีหนวยงานประชาสัมพันธกลางของตลาดชวยประกาศขาว
มีกิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมนันทนาการ สรางความบันเทิง
มีการรวมกันลดราคาทั้งตลาดในบางครั้ง
สนับสนุนการออกสือ่ เชน เปนที่เลนเกมโชว
ภาพรวม

คาเฉลี่ย
3.42
3.51
3.42
3.37
3.37
3.18
3.36
3.18
3.13
3.06
3.47

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.604
0.737
0.773
0.778
0.807
0.839
0.915
0.997
1.016
1.101
0.521

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 เปนการอธิบายถึงการบริหารการจัดการในเรื่องสวนประสมการตลาด ตามแนวคิดของ Kotler
(2000: 15) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นดวยกับการบริหารการจัดการดานสวนประสมการตลาดในตลาดทองถิ่น เขต
เทศบาลนครนครราชสีมาอยูในระดับมาก (̅ =3.47, S.D.=0.521) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริโภคเห็นดวยตอ
การบริหารการจัดการ ดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก (̅ = 3.68, S.D.= 0.577) เนื่องจากตลาดทองถิ่นมีสินคาและบริการ
ที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทันสมัยและเปนสินคาที่มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งสามารถเลือกใชบริการไดหลายรานคาในตลาด
ทองถิ่น องลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก (̅ = 3.60, S.D.= 0.648) เกิดจากตลาดทองถิ่นตั้งอยู
ใกลแหลงหรือสถานที่ที่สามารถสะดวกตอการเขาถึง (เขามาใชบริการ) ไมวาจะมีระบบขนสงมวลชนใหบริการ (รถสองแถว
รถประจําทาง และรถมอเตอรไซครับจาง) ใกลแหลงชุมชนหรือสถานที่ที่ทํางาน รวมถึงมีการจัดระเบียบ ออกแบบสถานที่
จัดหมวดหมูแยกประเภทของสินคาและบริการไดอยางชัดเจน นอกจากนี้มีการอํานวยความสะดวกและการปรับปรุงสภาพ
พื้นที่ใหเหมาะสมกับปริมาณความตองการการเขามาใชบริการ และบริหารการจัดการ ดานราคาสินคาและบริการอยูใน
ระดับมาก (̅ = 3.42, S.D.= 0.604) กลาวคือ สินคาและบริการสวนใหญมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและบริการ
นอกจากนี้สินคาบางชนิดมีราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ หรือสถานที่ที่จัดจําหนายสินคาและบริการโดยทั่วไปขณะที่
ผูบริโภคตางใหความเห็นตอการบริหารการจัดการ ดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง (̅ = 3.18, S.D.=
0.839) อาจเปนเพราะตลาดทองถิ่นโดยทั่วไปมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร หรือมีกิจกรรม (กิจกรรมนันทนาการหรือ
การจัดโปรโมชันของสินคาและบริการ) ที่เปนสิ่งจูงใจในการชวนเชิญมาใชบริการคอนขางนอย
สําหรับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในตลาดทองถิ่นตามแนวคิด 6W1H ของ Schiffman and Kanuk
(2000, p.7) ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคแตละคนทําการตัดสินใจเลือกซื้อจากราคาสินคาและบริการบางชนิดที่มีราคาถูก
กวาตลาดอื่นเปนสําคัญ โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเลือกซื้อสินคาประเภทอาหารและขนมมารับประทานซึ่งมี
ความสะดวกในการจับจายหรือรับประทาน หลังจากเสร็จภารกิจตางๆ (ทํางานหรือเรียน) ที่เหน็ดเหนื่อย มีโอกาสในการ
เลือกสินคา ไดทดลองชิม ซึ่งมักจะเขามาใชบริการในชวงวันธรรมดาตอนเย็นหลังเลิกจากกิจวัตรประจํา (หลังเลิกจากการ
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ทํางานและเลิกเรียนในชวงเวลาเย็น) สําหรับจํานวนครั้ง (ความถี่) ในการเขามาใชบริการสวนใหญมาจับจายใชสอยหลาย
เดือนตอครั้ง โดยเสียคาใชจายไมเกิน 500 บาทตอครั้ง อีกทั้งในการเดินทางแตละครั้งจะมีผูรวมเดินทางคือ เพื่อนๆ โดยนํา
รถยนตสวนตัวมาใชในการเดินทางเพื่อความสะดวกและรวดเร็วตอการเลือกซื้อสินคาและบริการครั้งละมากๆ
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติไค–สแควร ดวยวิธี Crosstab ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ 0.05 เพื่ ออธิบายความสัมพั นธ ระหวางลักษณะประชากรศาสตร กับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค รวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในตลาดทองถิ่น รวมทั้งแปลความหมาย
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธฟาย(φ) จากเกณฑประเมินระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรดังนี้ตัวแปรมีความสัมพันธกันอยาง
สมบูรณ (φ มากกวา 0.25) มีความสัมพันธในระดับสูง (0.15<φ<0.25) มีความสัมพันธในระดับปานกลาง (0.11<φ<0.15)
ตัวแปรมีความสัมพันธในระดับต่ํา (0.06<φ<0.10) และตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน (0.01<φ<0.05) (ธีรเดช ฉายอรุณ,
2559, ออนไลน)
ตารางที่ 2 ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
phi–coefficient (φ–coefficient)
อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
0.174
0.119
0.193
0.170
0.300**
0.158
0.301
0.202
0.251**
0.139
0.201
0.182**
0.224**
0.150
0.288**
0.205**
0.400**
0.080
0.379**
0.332**
0.408**
0.121**
0.455**
0.275**
0.305**
0.148
0.314**
0.196**

ประเด็น
เพศ
– เหตุผลในการเลือกใชบริการ
0.029
– ประเภทสินคาและบริการ
0.136
– ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ
0.090
– จํานวนครั้งในการใชบริการ
0.129**
– คาใชจายในการใชบริการ
0.085
– ผูรวมเดินทางในการใชบริการ
0.065
– พาหนะที่ใชในการเดินทาง
0.027
** p < 0.05
เมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในตลาดทองถิ่น
เมื่อ แยกองคประกอบของลั กษณะประชากรศาสตร อาทิ เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือ น
สามารถอธิบายไดดังนี้
– เพศ (ผูหญิงหรือผูชาย) มีแนวโนมที่จะเขามาใชบริการในตลาดทองถิ่นที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูหญิงมักจะสรรหา
หรือจับจายใชสอยในการเลือกซื้อสินคาและบริการมากกวาผูชายและเขามาใชบริการหลายเดือนตอครั้ง
– อายุ เปนที่ชัดเจนวาผูบริโภคที่มีอายุตางกันมักจะมีเหตุผลการเลือกซื้อประเภทของสินคาและบริการ ชวงเวลา
ในการเดินทาง จํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย ผูรว มเดินทางและวิธีเดินทางของแตล ะบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามวัยของผูบริโภค กลาวคือ หากผูบริโภคมีอายุระหวาง 21–30 ป มักชอบเดินทางชวงวันธรรมดาตอน
เย็นหลังจากเสร็จภารกิจประจํา รวมเดินทางกับเพื่อนๆ ดวยรถยนตสวนตัว เพื่อเขามาเลือกรับประทานอาหารและขนม
โดยเสียคาใชจายไมเกิน 500 บาทตอครั้ง
– ระดับการศึกษา ผูที่มีก ารศึกษาอยูในชวงวัยเรียนหรือวัยทํางานมักจะรวมเดินทางกับเพื่อนๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการตางๆ ดังนั้น ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมักจะหาเพื่อนรวมเดินทางที่
ตางกันไปหมายความวา ถาผูบริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มักจะรวมเดินทางกับเพื่อนๆ เพื่อเลือกชม
สินคาและบริการในตลาดทองถิ่น
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– อาชีพ ผูบริโภคแตละคนมีการประกอบอาชีพที่ตางกันไป มักจะมีความจําเปนและความตองการสินคาและบริการ
ตางกันดวย จึงทําใหจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย ผูรวมเดินทางและวิธีเดินทางของแตละบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการประกอบอาชีพของผูบริโภคกลาวคือ สวนใหญที่เขามาใชบริการมักจะเปนกลุมนักเรียน
หรือนักศึกษา นานครั้งๆ จึงเขามาใชบริการในตลาด โดยเสียคาใชจายไมเกิน 500 บาทตอครั้ง ซึ่งนํารถยนตสวนตัวมากับ
เพื่อนๆ
– รายได (เฉลี่ยตอเดือน) โดยทั่วไปรายไดที่เปลี่ยนแปลงไป มักจะมีผลตอจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ งบประมาณ
การใชจาย ผูรวมเดินทางและวิธีเดินทางของแตละบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายไดของผูบริโภค ดังนั้น ผูที่มีรายได
แตกตางกันมักจะเขามาใชบริการที่ตางกันกลาวคือ สวนใหญผูบริโภคที่เขาใชบริการแหงนี้เปนกลุมที่มีรายไดไมเกิน 15,000
บาทตอเดือน เขามาใชบริการมากกวากลุมรายไดอื่น มักจะหาเวลาวางมาจับจายและมากับเพื่อนดวยยานพาหนะสวนตัว
ซึ่งเสียคาใชจายไมเกิน 500 บาทตอครั้ง
เมื่อกลาวถึงความสัมพันธระหวางอายุ อาชีพ รายไดของผูบริโภคกับพฤติกรรมการใชบริการตางๆ ไมวาจะเปน
เหตุผลการเลือกซื้อประเภทสินคาและบริการ ชวงเวลาในการเดินทาง จํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย
ผูรวมเดินทางและวิธีเดินทางของแตละบุคคล จะมีความสัมพันธคอนขางสูงจนถึงมากที่สุด ดังนั้นผูประกอบการหรือหนวย
ธุรกิจรายยอย ควรมุงศึกษาถึงความตองการของลูกคากลุมนี้เปนหลักสําคัญ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคได
อยางชัดเจน
ตารางที่ 3 ผลการวิจัยความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
phi–coefficient (φ–coefficient)
ราคา
ชองทางจัดจําหนาย
การสงเสริมการตลาด
0.122
0.203
0.153
0.140
0.130
0.164
0.157**
0.097
0.093
0.115
0.175**
0.136
0.170**
0.256**
0.115
0.210**
0.221**
0.130
0.134
0.122
0.098

ประเด็น
ผลิตภัณฑ
– เหตุผลในการเลือกใชบริการ
0.147
– ประเภทสินคาและบริการ
0.188
– ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ
0.054
– จํานวนครั้งในการใชบริการ
0.258**
– คาใชจายในการใชบริการ
0.264**
– ผูรวมเดินทางในการใชบริการ
0.263**
– พาหนะที่ใชในการเดินทาง
0.159**
** p < 0.05
เมื่อทําทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในตลาดทองถิ่น
เขตเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อแยกองคประกอบของสวนประสมการตลาด อาทิ ผลิตภัณฑ ราคาสินคาและบริการ ชอง
ทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สามารถอธิบายไดดังนี้
– ผูบริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดานผลิตภัณฑ (สินคาและบริการ)
ซึ่งมีผ ลตอ การตัดสินใจเขามาเลือ กใช บริการในตลาดทอ งถิ่นที่ตางกั น ไมวาจะเปนจํ านวนครั้งในการเขามาใชบริก าร
งบประมาณการใชจาย ผูรวมเดินทางและวิธีเดินทางของแตละบุคคล กลาวคือ สินคาและบริการที่มีความหลากหลายใน
การเลือกซื้อสินคาและบริการขึ้นอยูกับความตองการหรือความจําเปนของแตละบุคคล จึงทําใหจํานวนครั้งในการเขามาใช
บริการ คาใชจายในแตละครั้ง บุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาและบริการ และวิธีเดินทางมายังตลาดทองถิ่น
ตางกันอีกดวย
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– การบริหารการจัดการดานราคาสินคาและบริการของตลาดทองถิ่น มักจะมีความสัมพันธกับชวงเวลาในการเดิน
ทางเขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย ผูรวมเดินทางและวิธีเดินทาง กลาวคือ ราคาสินคาและบริการในตลาดทองถิ่น
สวนใหญจะมีราคาสินคาถูกกวาตลาดโดยทั่วไป จึงมักเปนสิ่งดึงดูดใหผูบริโภคเดินทางมาชวงวันธรรมดาตอนเย็นหลังจาก
เสร็จภารกิจตางๆ และมักจะพาเพื่อนรวมเดินทางมายังตลาดทองถิ่นนี้ เพื่อมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือมา
ทองเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
– ผูบริโภคแตละคนมีทัศนคติที่ดีตอสวนประสมการตลาดดานชองทางการใหบริการ (ชองทางจัดจําหนาย) ตอ
พฤติกรรมการใชบริการในดานจํานวนครั้งในการเขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย และผูรวมเดินทาง เนื่องจากตลาด
แหงนี้มีบริการทุกวัน อยูใกลแหลงหรือสถานที่ที่สําคัญ ซึ่งผูคนสามารถสัญจรผานไปมาไดสะดวก ทําใหผูบริโภคสวนใหญ
มักจะมาจับจายชวงเวลาเย็นหลังจากเลิกเรียนหรือเลิกทํางาน อีกทั้งในการเดินทางแตละครั้งสะดวกตอการเขามาใชบริการ
ในตลาดทองถิ่น
เมื่อกลาวถึงความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ ราคาสินคาและบริการ ชองทางการจัดหนายกับพฤติกรรมการใช
บริการตางๆ ไมวาจะเปนชวงเวลาในการเดินทาง จํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ งบประมาณการใชจาย ผูรวมเดินทางและ
วิธีเดินทางของแตละบุคคล จะมีความสัมพันธคอนขางสูงจนถึงมากที่สุด ดังนั้นหากผูประกอบการหรือหนวยธุรกิจรายยอย
อาจมีการปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น ถึงแมวารายการสงเสริมการตลาด
(สงเสริมการขาย) ไมอาจกระตุนตอการใชบริการของผูบริโภคไดมากนัก แตควรรักษาภาพลักษณและมาตรฐานการบริการ
ที่ดีของตลาดทองถิ่นอีกดวย
สรุปและอภิปรายผล
คณะวิจัยสามารถสรุปและอธิบายผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ไดดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 พบวา พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในเรื่องประเภทของสินคาและบริการ
ขึ้นอยูกับอายุของผูบริโภค คือ ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ยอมมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคาที่แตกตางกัน ตามลักษณะ
ของการชอบหรือความตองการที่มีตอสินคาและบริการ เชน กลุมวัยรุนมักจะชอบใชจายเงินไปกับสินคาที่แปลกใหม สวยงาม
สินคาที่กําลังเปนที่นิยม หรือตามแฟชั่นมากกวาการเก็บออม สวนเวลาในการทองเที่ยวและจับจายขึ้นอยูกับอายุ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคคือ ผูบริโภคที่มีอายุและรายไดที่แตกตางกัน ยอมมีความสนใจในการเลือกซื้อสินคาหรือ
ทองเที่ยวที่ตางกัน เชน ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน ยอมมีพฤติกรรมการใชบริการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา บางคนอาจ
ติดเรียน ติดงาน หรือติดธุระตางๆ ทําใหเวลาในการทองเที่ยวไมแนนอน อีกทั้งหากผูบริโภคมีรายไดประจํา มักมีโอกาส
เลือกซื้อสินคาหรือทองเที่ยวในชวงเวลาเงินเดือนออก สําหรับจํานวนครั้งในการเขามารับบริการในตลาดทองถิ่นขึ้นอยูกับ
เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากผูบริโภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายไดที่ตางกัน มักจะมีความตองการ
ตอสินคาหรือการทองเที่ยวในชวงเวลาที่ตางกัน ทําใหจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการแตกตางกันไปดวย กลาวคือ ไมวาจะ
เปนเพศ อายุ อาชีพ และรายไดที่ตางกัน มักจะนําไปสูความจําเปนหรือเหตุผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาหรือทองเที่ยว
ในตลาดมากกวา สําหรับคาใชจาย (งบประมาณ) ในการจับจายใชสอยในตลาดก็ขึ้นอยูกับ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน นอกจากนี้ผูรวมเดินทางและวิธี เดินทางจะขึ้ นอยูกั บอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ ยตอเดือ นของ
ผูบริโภคแตละคนอีกดวยจากที่กลาวมาขางตนจะพบวา พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคสวนใหญมีความสัมพันธกับ
ลักษณะประชากรศาสตรสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, นน.53–55) ที่วาการตัดสินใจของผูซื้อจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดานอายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารง
ชีวิต บุคลิกภาพและแนวคิดสวนบุคคล คณะวิจัยจึงยกตัวอยางดังนี้ เพศหญิงจะมีพฤติกรรมการใชบริการในตลาดมากกวา
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เพศชาย เนื่องจากสินคาในตลาดสวนใหญเปนสินคาที่มีความหลากหลาย ราคายอมเยา สามารถตอรองเลือกซื้อสินคาได
งาย มีรานคาใหเลือกมากมายจึงนิยมเขามาจับจายใชสอยหรือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ สําหรับอายุ อาชีพ และรายไดของ
ผูบริโภคมีผลตอการเลือกซื้อสินคา ถาหากเปนกลุมวัยรุน สวนใหญนิยมชมชอบสินคาที่เปนแฟชั่น หรือสินคาแปลกใหม
ขณะที่กลุมวัยทํางานหรือกลุมที่มีรายไดอาจมีความนิยมตอสินคาที่มีราคาถูกกวาทองตลาดอื่นๆ เพื่อลดคาใชจายในสินคา
ฟุมเฟอย ทั้งนี้กลุมวัยรุนและวัยทํางานสวนใหญมักใชวันธรรมดาหลังเลิกเรียนหรือเลิกทํางานแลวเขามาจับจายใชสอย
ซื้อสินคาหรือผอนคลายจากการเรียนหรือการทํางาน รวมเดินทางกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือจากที่ทํางาน
สวนจํานวนครั้งที่เขามาใชบริการ อาจขึ้นอยูกับความสะดวกหรือมีเวลาวางในชวงกิจกรรมตางๆ สําหรับเรื่องคาใชจายและ
วิธีการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวขึ้นอยูกับชวงอายุของผูบริโภคเชนกัน สําหรับกลุมผูบริโภคที่มีการศึกษาในระดับตางกัน
ก็มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการในเรื่องของเพื่อนรวมเดินทางอีกดวย
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 พบวา พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคสวนใหญมีความสัมพันธกับสวนประสม
การตลาดสอดคลองกับ Kotler (2000: p.15) ที่วาเครื่องมือดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคาสินคาและบริการ ชองทาง
การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดเปนตัวกระตุนพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการ
ใชบริการของผูบริโภคในเรื่องเวลาในการทองเที่ยวและจับจายขึ้นอยูกับราคาสินคาและบริการคือ หากผูบริโภครับรูในเรื่อง
ราคาที่ถูกกวาทองตลาดอื่นๆ หรือสามารถตอรองราคาได ในสายตาหรือความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอสินคาประเภทนั้น
อาจตองการไดรับการตอบสนองที่เร็วที่สุด เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจที่มีตอสินคาของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ
เสรีรัตน และคณะ (2546, น.198) ที่วาการกําหนดราคาในการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ เพื่อ
นําไปสูความพึงพอใจของผูบริโภค อีกทั้งผูบริโภคสวนใหญมักใชวันธรรมดาหลังเลิกทํากิจกรรมตางๆ อาทิ หลังเลิกเรียน
ทํางาน หรือธุรกิจสวนตัวตางๆ มาจับจายใชสอยในตลาดแหงนี้ สวนจํานวนครั้งในการกลับเขามารับบริการในตลาดขึ้นอยู
กับผลิตภัณฑ และชองทางจัดจําหนาย สอดคลองกับวรภัทร เหลืองรุจิวงศ (2548, น.33) คือตลาดเพื่อจับจายใชสอยแหงนี้
มีสินคาที่หลากหลาย ถือวาเปนกลยุทธที่มีความสําคัญ เพื่อกระตุนหรือดึงดูดใหผูบริโภคเขามาเยี่ยมชมในตลาดสินคามาก
ขึ้น ซึ่งสอดคลองกับชีวรรณ เจริญสุข (2547, น.86) ที่วาสินคานั่นตองมีความหลากหลาย มีชื่อตราสินคา คุณภาพสินคาที่ดี
มีการรับประกันสินคาและมีการรับคืนสินคาหากอยูในระยะเวลาของเงื่อนไขที่ตกลงกันไว ทําใหผูบริโภคสวนใหญที่เขามา
ใชบริการกลับมาใชบริการอีกครั้ง และมีผลตอการเลือกวิธีการเดินทางเพื่อเขามาจับจายอีกครั้ง สําหรับชองการจัดจําหนาย
ที่วาตลาดแหงนี้นอกจากจะมีสินคาที่หลากหลายแลว ยังมีรานคาที่จัดหนาย มีการแบงโซนการกระจายสินคาในหมวดหมู
หรือประเภทเดียวกัน ตั้งอยูในแหลงที่สามารถเดินทางไดสะดวก และใกลบริเวณที่พักอาศัย หรือใกลเคียงกับสถานที่ที่ทํางาน
จึงสามารถเขามาใชบริการไดอยางรวดเร็วและสะดวกตอการจับจายใชสอย สอดคลองกับธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2549,
น.129) ที่กลาววาการเลือกทําเลที่ตั้งและการนําเสนอบริการใหแกผูบริโภคนั้นเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่ผูประกอบการตอง
คํานึงถึงความสะดวกของผูบริโภคในการมารับบริการเปนหลัก และคํานึงถึงทําเลที่ตั้งของคูแขงประกอบ การพิจารณา
สําหรับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคในเรื่องคาใชจ ายในการทองเที่ยวและจับจาย และผูรวมเดินทางขึ้นอยูกับ
ผลิตภัณฑ ราคา และชองทางจัดจําหนาย สอดคลองกับวรภัทร เหลืองรุจิวงศ (2548, น.23) เนื่องจากการที่มีสินคาที่
หลากหลาย ราคาเปนกันเอง สามารถเดินทางเขามาใชบริการไดอยางสะดวก ทําใหมีผลตอคาใชจายในการเลือกซื้อสินคา
หรืออาจมีการชักชวนเพื่อนฝูงเขามาจับจายเลือกซื้อสินคามากขึ้น อยางไรก็ตามพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคไม
ขึ้นอยูกับวิธีการสงเสริมการตลาด ซึ่งไมสอดคลองกับ Kotler (2000, น.15) ที่วาการสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือที่จะ
เชิญชวนใหซื้อสินคาและบริการมากขึ้น อาจเปนเพราะผูบริโภคสวนใหญเปนคนในเขตพื้นที่หรือมีการรับรูประเภทสินคา
และบริการตางๆ ดีอยูแลว
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั
ผลการวิจัยทําใหทราบวา ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดในด านผลิตภัณฑ (สินคา
บริการ) ที่ตองมีความหลากหลายของสินคา มีสินคาที่เหมาะแกทุกเพศ ทุกวัย มีชื่อตราหรือสัญลักษณของผลิตภัณฑ คุณภาพ
ของสินคาที่นํามาจําหนายตองมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาสินคาชนิดนั่น อาจมีการรับประกันและรับคืนของสินคาบาง
ประเภท หากสินคาเกิดการชํารุด หรือเสียหายภายในระยะเวลา 3 วัน หลังจากสงมอบสินคา ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถดึงดูด
ใหผูบริโภคเขามาจับจายใชสอยในตลาดมากขึ้น
สวนประสมการตลาดในดานราคาสินคาและบริการ ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกําหนดราคาใหเหมาะสม
กับคุณภาพของสินคาและปริมาณการซื้อ ไมจําหนายสินคาเกินราคาเกินจริงหรือเกินราคารับซื้อสูง ควรมีการศึกษาการ
เปรียบเทียบราคาสินคาจากแหลงตลาดอื่นๆ เพื่อใหผูบริโภครูสึกวาสินคาที่ซื้อไปเมื่อเทียบกับราคาแลวคุมคากับจํานวนเงิน
ที่สูญเสียไป สงผลใหผูบริโภคกลับมาใชจายในตลาดอีกครั้ง
สําหรับชองทางจัดจําหนาย แมวาจะมีรานคาจํานวนมาก มีการตั้งในแหลงชุมชน หรือสามารถเดินทางไดสะดวกนั้น
ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเรื่องพื้นที่ที่จอดรถยนตสวนตัว เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมักนิยมขับรถมาเอง เพื่อ
สะดวกตอการเดินทาง และสะดวกตอการซื้อของในจํานวนที่มาก อาจมีการศึกษาชองทางการเดินทางที่เขาออกไดอยาง
สะดวก นอกจากนี้อาจมีปายบอกทางเปนระยะๆ อีกทั้งการที่มีรานคาจําหนายจํานวนมาก ทําใหผูบริโภคสวนใหญมักไมได
สิ่งของที่ตองการ เสียเวลาในการเดินหาสินคา ดังนั้นควรเพิ่มปายประชาสัมพันธ หรือปายโซนของสินคา หรือประเภทของ
สินคาที่ชัดเจน เพื่อรองรับจํานวนผูบริโภคที่มากขึ้น และเพื่อใหผูบริโภคหารานคาที่จําหนายสินคาไดสะดวกขึ้น
อยางไรก็ตามแมวาวิธีการสงเสริมทางการตลาดจะไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคใน
ตลาด แตควรใหความสําคัญ เนื่องจากการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องหรือมีกิจกรรมนันทนาการตางๆ เปนสิ่งกระตุน
ใหผูบริโภคเกิดการรับรูและเขามาใชบริการมากขึ้น รวมทั้งเปนการสรางยอดขายแกกิจการ และรานคาตางๆ ในบริเวณ
ใกลเคียง
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาครั้งนี้ยังคงมีขอจํากัดในดานของขอมูลที่ใชในการศึกษา เนื่องจากเปนขอมูลเก็บรวบรวมในชวงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 และมีขอจํากัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา อาจละเลยตัวแปรที่สําคัญๆ ไป (Omitted Variables)
การศึกษาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตควรที่จะมีการเพิ่มระยะเวลาที่ใชในการศึกษาหรือขยายกลุมประชากรใหใหญขึ้น
และศึกษาในระดับตลาดที่มีลักษณะชั้นตางๆ หรือเพิ่มตัวแปรเขาไปในแบบจําลอง เพื่อใหผลการประมาณคาที่ไดมีระดับ
ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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