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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคY 5 ข\อ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาลักษณะของป`จจัยด\านประชากร ป`จจัย
ส%วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า และความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ 2. เพื่อศึกษา
ป`จจัยด\านประชากรที่แตกต%างกัน มีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าที่แตกต%างกัน 3. เพื่อศึกษาป`จจัย
ด\ า นประชากรที่ แ ตกต% า งกัน มีความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ร\านค\าที่แตกต%างกัน 4. เพื่อศึกษาว%าป`จจัย
ส%วนประสมทางการตลาด ที่ส%งผลต%อการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า และ 5. ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด
ที่สามารถพยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ กรณีศึกษาตลาดนัดจตุจักรบริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย
ผลการศึ ก ษาพบว%า กลุ% ม ตั ว อย% า งส% ว นใหญ% (1) เปgนเพศหญิง อายุ 30 ปhขึ้นไป-40 ปh สถานภาพสมรส
อาชีพธุรกิจส%วนตัว ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได\เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท มีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร
(2) ให\ ค วามสํา คั ญ ต%อป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดภาพรวมในระดับมาก (3) การตั ด สิ น ใจเช% า พื้นที่
ร\านค\า ส%วนใหญ%เช%าพื้นที่ร\านค\าเพื่อเปgนอาชีพเสริม/งานอดิเรก ความถี่ของการใช\ประโยชนYพื้นที่เช%า 2 ครั้ง
ต%อสัปดาหY การดําเนินการเช%า และการจํา หน% า ยสิ น ค\ า เปgนการเช%าช%วง และจําหน%ายสินค\าด\วยตนเอง
ในรูปแบบครอบครัว/ญาติพี่น\อง ป`จจุบันจะจําหน%ายเสื้อผ\าเปgนสินค\าหลักโดยระยะเวลาเช%าพื้นที่ร\านค\า
ประมาณ 5 ปhขึ้นไป - 10 ปh ซึ่งจะรู\จักสถานที่เช%าได\จากเพื่อน/คนรู\จัก (4) กลุ%มตัวอย%าง มีเพศ อายุ สถานภาพ
อาชีพ รายได\เฉลี่ย ภูมิลําเนาที่แตกต%างกัน มีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรที่แตกต%างกัน
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดด\านผลิตภัณฑY และด\านราคามี
ความสั ม พั น ธY กั บ การตั ด สิ น ใจเลือกเช%าร\านค\าของผู\เช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรในด\านความถี่ใน

32

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การไปใช\ บ ริ ก ารอย% า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 (6) ป` จ จั ย ส% ว นประสมทางการตลาด
ด\านผลิตภัณฑY ด\านราคา และด\านการส%งเสริมการตลาดมีความสัมพันธYกับการตัดสินใจเลือกเช%าร\านค\า
พื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรในด\านระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (7) ป` จ จั ย ด\ า นผลิ ต ภั ณ ฑY ด\านสถานที่ และป` จ จั ย ด\ า นการส% ง เสริ ม การตลาดสามารถ
พยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: ส%วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเช%าพื้นที่ ความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ ตลาดนัดจตุจักร
Abstract
This research had 5 main objectives including: 1) to study the characteristics of
demographic factors, marketing mix, decision of renting shop spaces, and satisfaction of
tenants; 2) to examine how different demographic factors affected difference in decision
of renting shop spaces; 3) to explore how different demographic factors affected
difference in satisfaction of tenants; 4) to how marketing mix affected decision of renting
shop spaces; and 5) to study the role of marketing mix in predicting satisfaction of
tenants. This study used a case of Chatuchak Weekend Market, managed by State
Railway of Thailand. The results showed that: 1) most of respondents were females,
aged between above 30 and 40 years old, being married, having their own business,
graduated with bachelor’s degree, earning around 20,001 to 30,000 Baht per month,
having a domicile in Bangkok; 2) the marketing mix was found to have an important role
in overall as they were rated at a high level; 3) most of respondents decided to rent the
shop spaces because of their supplementary occupation or as their hobbies, used the
rented shop space around twice a week; rented either as sublet tenants or for selling
the products by themselves in a form of family business, sold clothes, rented for around
5 to 10 years, and knew the rented spaces from friends or acquaintances; 4) the
respondents with different gender, age, occupation, average income per month, and
domicile were found to have different decision of renting shop spaces, at a .05 level of
statistical significance; and 5) product and price were found to have relations with the
tenants’ decision to rent shop spaces at the Chatuchak Weekend Market in terms of
their frequency in using the space, at a .05 level of statistical significance; (6) product,
price, and promotion had relations with the tenants’ decision to rent shop spaces at the
Chatuchak Weekend Market in terms of the length of renting period, at a .05 level of
statistical significance; and 7) product, place and promotion could predict the tenants’
satisfaction, at a .05 level of statistical significance.
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บทนํา
ตลาดนัดจตุจักร เปgนตลาดเปsดกลางแจ\งที่ใหญ%ที่สุดในโลกแห%งหนึ่ง มีร\านค\ามากกว%าหมื่นร\านค\า
มีนักท%องเที่ยวในช%วงวันหยุด เสารY และอาทิตยY ประมาณ 4 แสนคนต%อเดือน เปsดให\บริการทุกวัน ยกเว\น
วันจันทรYหยุดให\มีการทําความสะอาดใหญ%ทั่วตลาด วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี เปsดให\บริการขายต\นไม\
หลากหลายสายพั น ธุY ส%วนวันในศุกรY ถึงวันอาทิตยY เปs ด ขายตลอดทั้ ง วั น ถึง 18.00 น. หลังจากนั้น
เปgนตลาดกลางคืน จนเที่ยงคืนในวันเสารYและวันอาทิตยY ส%วนในวันศุกรY ตลาดกลางคืน จะเริ่มหลัง 18.00 น.
ถึงตี 3 ในวันรุ%งขึ้น
ในยุคที่มีการเปลี่ยนผ%านสู%ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation โดยทุกภาคส%วนไม%ว%าจะเปgน
ภาครัฐ หรือองคYกรเอกชนต\องตระหนัก และให\ความสําคัญถึงกระแสโลกที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะรัฐบาลได\
ประกาศการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล หรือประเทศไทย 4.0 หากใครปรับตัวได\ก%อนย%อมได\เปรียบกว%า
โลกของเราได\ก\าวข\ามขีดจํากัดในหลายด\านเข\าสู%โลกไร\พรมแดนด\วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดังจะเห็นได\ว%า
นับตั้งแต%ตื่นนอนขึ้นมาเทคโนโลยีก็เข\ามามีส%วนในชีวิตแทบทุกช%วงเวลา ตั้งแต%การตั้งเวลาปลุกในตอนเช\า
การแจ\งเตือนเวลานัดหมายการเช็คสุขภาพผ%านแอพพลิเคชั่น หรือแม\กระทั่งการสั่งอาหาร และสั่งซื้อของ
ใช\ต%าง ๆ เทคโนโลยี จึ ง เปg น ตั ว กํา หนดพฤติกรรมของผู\บริโภคไปโดยปริยาย ดังจะเห็นได\ว%าในป`จจุบัน
มีการเลิกกิจการในหลายธุรกิจ อาทิ ผู\ผลิตกล\องฟsลYม หรือธุรกิจการพิมพY แต%ในขณะเดียวกันเราก็ได\เห็น
ความท\าทายในหลายธุรกิจที่มีการปรับตัวเพื่อให\สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได\อย%างน%าสนใจ เช%น Uber
ที่เปgนธุรกิจให\บริการรถแท็กซี่โดยที่เจ\าของผู\คิดค\นไม%ต\องลงทุนซื้อแท็กซี่แม\แต%คันเดียว เพียงแต%รู\จักใช\
เทคโนโลยีให\เกิดประโยชนY และตอบโจทยYพฤติกรรมผู\บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในป`จจุบัน ซึ่งมีการแข%งขัน
ในด\านเทคโนโลยี และข\อมูลข%าวสารให\ทันสมัย ดังนั้น การปฏิบัติงานต%าง ๆ จะดําเนินไปอย%างราบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงคYขององคYการได\นั้นต\องอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การดําเนินธุรกิจใหม% ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต\องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYให\สอดคล\องกับการแข%งขันในป`จจุบัน
สามารถตอบสนองความต\องการของผู\ใช\บริการ จึ ง ต\ อ งให\ ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั กงานในองคY การ และต\ องมี การพั ฒ นาบุ คลากรภายในองคY ก ารอย% า งต% อเนื่ อ ง
ส%งเสริมให\พนักงานเปgนผู\มีความรอบรู\เรื่องการทํางาน มีทักษะการนําเทคโนโลยีมาใช\ในการปฏิบัติงานมี
การเรียนรู\อยู%ตลอดเวลา เพื่อสร\างความได\เปรียบในการแข%งขันในเชิงธุรกิจ (กวิน วงศYลีดี และศิริเพ็ญ
เยี่ยมจรรยา, 2555)
การรถไฟแห%งประเทศไทยเข\าบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรในภาวะจําเปgนเร%งด%วน จึงต\อง
ว%าจ\างเอกชนในการดูแลรักษาความสะอาด ตั้งแต%การเก็บ กวาด ล\าง จัดเก็บขยะ และขนย\ายนําไปทําลาย
อย%างครบวงจร รวมถึงการจ\างรักษาความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70 ไร% เนื่องจากกรุงเทพมหานคร
หยุ ด ดํา เนิ น การทั น ที เ มื่ อ สิ้ น สุ ด สัญญาเช%ากับการรถไฟแห%งประเทศไทย ป`จจุบันมีค%าใช\จ%ายเดือนละ
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4.3 ล\านบาท และ 5.2 ล\านบาทตามลําดับ โดยค%าใช\จ%ายที่ต\องว%าจ\างเอกชน แตกต%างจากกรุงเทพมหานคร
ที่มีหน%วยงานภายในที่ดําเนินการในภารกิจดังกล%าวได\เอง
สํา หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งอํานาจการดําเนินการบริหารตลาดนัดจตุจักรนั้น ศาลปกครองสูงสุดได\มี
คําพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.529/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กรณีผู\ค\าในตลาดนัดจตุจักร
ฟzองการรถไฟแห%งประเทศไทยในประเด็นเรื่องการเรียกเก็บค%าเช%า และอํานาจในการประกอบกิจการ
ตลาดนัดจตุจักรว%าการรถไฟแห% ง ประเทศไทยมี อํา นาจในการนําที่ดินที่เปgนที่ตั้งของตลาดนัดจตุจักร
ซึ่งเปgนทรัพยYสินของการรถไฟแห%งประเทศไทย ออกให\เช%า หรือดําเนินงานอื่นใดเกี่ยวกับที่ดินดังกล%าว
รวมถึงการจัดทําตลาดนัดจตุจักรได\ตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 9 (2) แห%งพระราชบัญญัติการรถไฟ
แห%งประเทศไทย พ.ศ. 2494 เนื่องจากเปgนการดําเนินการเพื่อสร\างรายได\ให\กับการรถไฟฯ เพื่อประโยชนY
ในการนํ ามาใช\ เปg นส% ว นหนึ่งในการจัด ทํา ภารกิจ ด\า นบริ การสาธารณะเกี่ย วกั บ การคมนาคมขนส%งให\
บรรลุผล การร\องเรียนดังกล%าวเกิดจากการที่การรถไฟแห%งประเทศไทยติดตามทวงถามค%าเช%าค\างชําระ
และบอกเลิกสัญญาซึ่งสะสมมานานกว%า 6 ปh และสํา นั ก งานการตรวจเงินแผ%นดินได\มีข\อสังเกตในเรื่อง
การจัดการต%อค%าเช%าค\างชําระด\วย
ด\วยเหตุนี้การรถไฟแห%งประเทศไทยจึ ง ได\ เ ล็ ง เห็ น ความสํา คั ญ และความจําเปgนเร%งด%วนใน
การจัดการ และพัฒนาด\านการตลาดของการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให\สอดคล\องกัน เพื่อให\เปgน
แหล%งรายได\เสริมในอนาคต โดยรูปแบบการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรจําเปgนต\องมีการพัฒนาเพื่อให\
สอดคล\ อ งกั บ สภาพการณY ข องการใช\ป ระโยชนY จ ากพื้นที่ที่มีความต\องการจากกลุ%มต%าง ๆ ทั้งผู\ค\าที่
อยู%ป`จจุบัน ประชาชนที่จับจ%ายซื้อสินค\า และความคาดหวังในการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรจาก
รัฐบาล ซึ่ งหากมีร ายได\ และผลประโยชนYจากการบริห ารพื้นที่เ พิ่มมากขึ้ นจากเดิมแล\วจะทํ าให\ฐานะ
ทางการเงินอยู%ในสถานะดีขึ้น มีความคล%องตัวในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดภาระ
งบประมาณอุดหนุนการรถไฟฯ ของรัฐบาลให\น\อยลง
ดังนั้น จึงมีความจําเปgนที่การรถไฟฯ ต\องวางแผนการพัฒนาตลาดนัดจตุจักร เพื่อรองรับโอกาส
ทางธุรกิจที่มีอยู%ในป`จจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง เปgนการกําหนดแนวทางการปรับองคYกร
เพื่ อ เตรี ย มความพร\ อมของการบริ ห ารจั ด การการให\ บ ริ ก ารแก% ผู\ ค\ า จากภาคส% ว นต% า ง ๆ รวมทั้ ง เปg น
เครื่ อ งมื อ ช% ว ยสร\ า งความชั ด เจนในการจัดการจากภายในการรถไฟฯ และหน%วยงานที่กํากับดูแลให\มี
ความเข\าใจ และทราบทิศทางการจั ด การบริ ห ารพื้ น ที่ ต ลาดนัดจตุจักรโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย
ในอนาคต โดยมุ%งเน\นเอกลักษณYความเปgนตลาดนัดไทย แหล%งรวมสินค\า ผลิตภัณฑYพื้นบ\านต%าง ๆ จากทั่วทุกภาค
ของประเทศ เปgนจุดนัดพบของผู\ผลิต ผู\ขาย และผู\บริโภคทั้งภายใน และต%างประเทศ ทั้งรูปแบบการค\าปลีก
และค\าส%ง ซึ่งราคาสินค\าต%าง ๆ ไม%สูงมากนัก ทําให\มีผู\ค\าขาย ผู\ จั บ จ% า ยทั้ ง ชาวไทย และนักท%องเที่ยว
ชาวต% า งประเทศ มี จํ า นวนมากในแต% ล ะสั ป ดาหY ทํ า ให\ ชื่ อ เสี ย งของตลาดนั ด จตุ จั ก รเปg น ที่ รู\ จั ก ของ
นักท%องเที่ยวทั่วโลก ถือว%าเปgนธุรกิจเสริมของการรถไฟแห%งประเทศไทยที่มีความสําคัญ จึงมีความจําเปgน
อย%างยิ่งในการบริหารจัดการวางแผนการดําเนินงานในทุกด\านทุกมิติ เพื่อให\สามารถรองรับความต\องการ
ของผู\ค\าที่เปgนส%วนช%วยในการสร\างอาชีพให\แก%ผู\ค\าต%าง ๆ อย%างเปgนธรรมพร\อมทั้งมีส%วนช%วยส%งเสริมสร\าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสั ง คมของประเทศให\เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง เปgนการวางแผนเชื่อมโยงกับ
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การใช\พื้นที่ของการรถไฟแห%งประเทศไทยในบริเวณดังกล%าวในอนาคตที่ได\รับความสนใจในการลงทุน
พัฒนาพื้นที่เปgนอย%างมาก
วัตถุประสงคTของการวิจัย
จากความสําคัญของการบริหารจัดการธุรกิจการค\าในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรข\างต\น เพื่อเปgนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรให\มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
แก%การรถไฟแห%งประเทศไทย และหน%วยงานที่เกี่ยวข\อง ผู\ศึกษาจึงมีความสนใจอย%างยิ่งที่จะทําการศึกษา
เกี่ ย วกั บ ป` จ จั ย ที่ ส% ง ผลต%อการตัดสินใจเช%าพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักรของการรถไฟแห%งประเทศไทยใน
การใช\ เ ปg น แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ การค\ า ในพื้ น ที่ ต ลาดนั ด จตุ จั ก รต% อ ไป โดยมี
วัตถุประสงคYในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะของป`จจัยด\านประชากร ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเช%า
พื้นที่ร\านค\า และความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ ตลาดนัดจตุจักร
2. เพื่อศึกษาป`จจัยด\านประชากรที่แตกต%างกัน มีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\า ตลาดนัดจตุจักร
ที่แตกต%างกัน
3. เพื่อศึกษาป`จจัยด\านประชากรที่แตกต%างกัน มีความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ ตลาดนัดจตุจักร
ที่แตกต%างกัน
4. เพื่อศึกษาป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธYกับการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\า
ตลาดนัดจตุจักร
5. เพื่อศึกษาป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่
ตลาดนัดจตุจักร
ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาร\านค\าที่อยู%ในตลาดนัดจตุจักร บริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย ตั้งแต%วันที่ 19 สิงหาคม
พ.ศ. 2560 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด และทฤษฎีส%วนประสมทางการตลาด โบเลน วิลเลียม (Bolen William, 1988, p. 98,
อ\างถึงใน เฉลิมพร คงสินธY, 2547, หน\า 40-43) กล%าวไว\ว%า ส%วนประสมทางการตลาดเปgนตัวแปรทางการตลาด
ที่กิจการสามารถควบคุมได\ 4 ประการ (The Four P’s หรือ Marketing Mix) ได\แก% ผลิตภัณฑY (Product)
ราคา (Price) ช% อ งทางการจัดจําหน%าย (Place) และการส%งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งองคYกรการธุรกิจ
จะต\องนํามาใช\ร%วมกันเพื่อตอบสนองความต\องการของตลาดเปzาหมายโดยรวม นอกจากนั้น Kotler, Philip
(2003, p. 16) ได\สรุปไว\ว%า ส% ว นประสมการตลาด เปgนตัวแปรที่สามารถ ควบคุมได\ทางการตลาด หมายถึง
การสนองความต\องการเปgนตัวแปรที่สามารถควบคุม และสนองความต\องการของลูกถ\าให\พึงพอใจ
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แนวคิ ด และทฤษฎี ความพึงพอใจของลูกค\า Kotler, Philip (1997, pp. 40-41) ได\อธิบายไว\ว%า
ผู\บริโภคจะพึงพอใจกับสินค\าที่ซื้อไป หรือไม%นั้น ขึ้นอยู%กับผลที่ได\รับจากสินค\ากับความความหวังของ
ผู\บริโภค โดยทั่วไปแล\ว ความพึงพอใจ คือ ความรู\สึกพอใจ หรื อ รู\ สึ ก ผิ ด หวั ง ของบุ ค คลซึ่งมีผลมาจาก
การเปรียบเทียบระว%างผลประโยชนYจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑY ถ\าผลประโยชนYของผลิตภัณฑYต่ํากว%า
ความคาดหวัง ผู\บริโภคจะมีความรู\สึกไม%พอใจ แต%ถ\าผลประโยชนYของผลิตภัณฑYสูงกว%าความคาดหวัง
ผู\บริโภคจะมีความรู\สึกพอใจ
แนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสินใจ ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจ (Buying Decision Process)
เปg น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอนในการตั ด สิ น ใจของผู\ บ ริ โ ภคโดยมี ลํ า ดั บ กระบวนการ 5 ขั้ น ตอน ดั ง กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของบริโภคดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตนY และคณะ, 2541, หน\า 145) (1) การตระหนัก
ถึงป`ญหา หรือความต\องการ (Problem or Need Recognition) ป`ญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู\สึกถึงความแตกต%าง
ระหว%างสภาพที่เปgนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขารู\สึกว%าดีต%อตนเอง และเปg น สภาพที่ ป รารถนากั บ
สภาพที่ เ ปg น อยู% จ ริ ง (Reality) ของสิ่ ง ต% า ง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก%อให\เกิดความต\องการที่จะเติมเต็ม
ส%วนต%างระหว%างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เปgนจริง โดยป`ญหาของแต%ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต%างกันไป
(2) การเสาะแสวงหาข\ อ มู ล (Search for Information) เมื่อเกิดป`ญหาผู\บริโภคก็ต\องแสวงหาหนทางแก\ไข
โดยหาข\ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่อช%วยในการตัดสินใจ (3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative)
เมื่อผู\บริโภคได\ข\อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล\ว ก็จะประเมินทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่
ผู\บริโภคใช\ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข\อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต%ละ
สินค\า และคั ด สรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่ห\อให\เหลือเพียงตรายี่ห\อเดียว
อาจขึ้นอยู%กับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค\านั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยู%กับประสบการณYของผู\บริโภคที่ผ%าน
มาในอดี ต และสถานการณY ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู%ด\วยทั้งนี้ มีแนวคิดในการพิจารณา
เพื่อช%วยประเมินแต%ละทางเลือก (4) การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) โดยปกติแล\วผู\บริโภคแต%ละคน
จะต\องการข\อมูล และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑYแต%ละชนิดแตกต%างกัน คือ ผลิตภัณฑY
บางอย%างต\องการข\อมูลมาก ต\องใช\ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต%บางผลิตภัณฑYผู\บริโภคก็ไม%ต\องการ
ระยะเวลาการตัดสินใจนาน (5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลั ง จากมี ก ารซื้ อ แล\ ว
ผู\ บ ริ โ ภคจะได\ รั บ ประสบการณY ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได\รับความพอใจ หรือไม%พอใจก็ได\ ถ\าพอใจ
ผู\บริโภคได\รับทราบถึงข\อดีต%าง ๆ ของสินค\าทําให\เกิดการซื้อซ้ําได\ หรืออาจมีการแนะนําให\เกิดลูกค\ารายใหม%
แต% ถ\ า ไม% พ อใจผู\ บ ริ โ ภคก็อาจเลิกซื้อสินค\านั้น ๆ ในครั้งต%อไป และอาจส%งผลเสียต%อเนื่องจากการบอกต%อ
ทําให\ลูกค\าซื้อสินค\าน\อยลงตาม
สมมติฐานของการวิจัย
จากแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข\อง ป` จ จั ย ที่ มี ผ ลต% อ การตั ด สิ น ใจเช%าพื้นที่ร\านค\า
และความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร บริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย ผู\วิจัยได\กําหนด
สมมติฐานเพื่อการศึกษาไว\ดังนี้

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

37

1. ป`จจัยด\านประชากรที่แตกต%างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\า ตลาดนัดจตุจักร
ที่แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ป` จ จั ย ด\ า นประชากรที่ แ ตกต% า งกันมีความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ร\านค\า ตลาดนัดจตุจักร
ที่แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ
3. ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธYกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช%าร\านค\า
ของผู\ประกอบการค\าในพื้นที่ร\านค\า ตลาดนัดจตุจักร อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณYสามารถพยากรณY ความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่
ตลาดนัดจตุจักร อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การศึกษาป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดที่มีผลต%อการตัดสินใจการเช%าพื้นที่ร\านค\า และความพึงพอใจ
ของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรบริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย มีตัวแปรที่ใช\ในการศึกษาครั้ง นี้
ประกอบด\วย
ตัวแปรอิสระ
ป`จจัยด\านประชากร
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส
- รายได\ต%อเดือน
- ภูมิลําเนา

ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า
ความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่

ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด

- ด\านผลิตภัณฑY (Product)
- ด\านราคา (Price)
- ด\านสถานที่ (Place)
- ด\านการส%งเสริมทางการตลาด (Promotion)
ขอบเขตการศึกษา ตลาดนัดจตุจักร บริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใช\ในการศึกษา ได\แก% ผู\เช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห%งประเทศไทย
จํานวน 9,495 แผงค\า ส% ว นกลุ% มตั ว อย% า ง (Sample) ซึ่งได\จากการกําหนดขนาดของกลุ%มตัวอย%างโดยใช\สูตร
ของยามาเน% (Yamane, 1973) ในการหาจํานวนกลุ%มตัวอย%าง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น ร\อยละ 95
เปอรYเซ็นตY และระดับความคลาดเคลื่อนร\อยละ 0.05 จึงได\กลุ%มตัวอย%าง จํานวน 384 คน อย%างไรก็ตาม
ผู\ วิ จั ย ได\ ทํา การเก็ บ ตั ว อย% า งไว\ 400 ตั ว อย% า งโดยใช\ วิ ธี สุ% ม กลุ% ม ตั ว อย% า งแบบสะดวก (Convenience
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. เครื่องมือ และขั้นตอนในการสร\างเครื่องมือเพื่อใช\ในการเก็บรวบรวมข\อมูล ผู\ศึกษาดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 ข\อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาเอกสาร บทความ หลักการทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข\อง เพื่อกําหนดและสร\างเครื่องมือวิจัย ให\ครอบคลุมความมุ%งหมายของการวิจัย
1.2 ข\อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) นํามาประมวลผล เพื่ อ กํา หนดขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบทดสอบให\ครบถ\วนตามวัตถุประสงคYของการวิจัยยิ่งขึ้น
1.3 ศึ ก ษาความรู\ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ เช% า พื้ น ที่ ร\ า นค\ า ของผู\ ป ระกอบการเพื่ อ ดํ า เนิ น การสร\ า ง
แบบสอบถามให\สอดคล\องกับวัตถุประสงคY กรอบแนวคิด และตัวแปรที่ใช\ในการวิจัย
1.4 นําข\อมูลที่ได\มาสร\างแบบสอบถาม
1.5 นําแบบสอบถามฉบั บ ร% า ง ทดสอบความเที่ ย งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
จากผู\เชี่ยวชาญ และหั ว หน\ า งานด\ า นการตลาดพิจารณาตรวจสอบขอคําแนะนําในการแก\ไขปรับปรุง
โดยมีการหาค%าดัชนีความสอดคล\อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของแต%ละคําถาม
เกิน 0.5 ทั้งสิ้น
1.6 นําแบบสอบถามที่แก\ไขตามคําแนะนํามาดําเนินการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ%มตัวอย%าง
จํานวน 30 ชุด
1.7 นําแบบสอบถามที่ เ ก็ บ รวบรวมได\ ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร\าง (Construct
Validity) โดยใช\ Factor Analysis ในการจั ด กลุ% ม ตั ว แปร และทดสอบความเชื่อถือของข\อมูล โดยหา
ค%าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยตัวแปรแต%ละกลุ%มมีค%าเกิน 0.80 ทั้งสิ้น
1.8 ปรับปรุงรูปแบบของแบบสอบถามอีกครั้ง
1.9 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณYไปสอบถามกลุ%มตัวอย%าง
2. การนําแบบสอบถามที่สมบูรณYแล\วไปใช\จริง
เครื่องมือที่ใช\ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู\ศึกษาใช\แบบสอบถามเปgนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข\อมูล
ซึ่ ง ผู\ ศึ ก ษาได\ ส ร\ า งขึ้ น มาจากการศึ ก ษากรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข\องโดย
แบ%งออกเปgน 4 ส%วน ดังนี้
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ส%วนที่ 1 ข\อมูลด\านประชากร เปgนข\อมูลส%วนตัวเกี่ยวกับผู\ตอบแบบสอบถามที่เปgนกลุ%มตัวอย%าง
โดยนําข\อมูลดังกล%าวมาแจกแจงความถี่ หาค%าร\อยละ และค%าส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได\ต%อเดือน และภูมิลําเนา
ส%วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับป`จจัยด\านส%วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด\วย ด\านผลิตภัณฑY
ด\านราคา ด\านช%องทางการจําหน%าย ด\านการส%งเสริมทางการตลาด ซึ่งมีลักษณะเปgนมาตราส%วนประมาณค%า
(Rating Scale) 5 ระดับเปgนชุดคําถามที่นํามาตรวัดแบบลิเกิรYต (Likert Rating Scale) มาปรั บ ใช\ ต าม
ความเหมาะสมแบ%งเปgน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น\อย และน\อยที่สุด โดยผู\วิจัยได\กําหนด
เกณฑYการให\คะแนน ตามวิธีของ Likert Scale โดยเกณฑYการแปลผลดังนี้
ค%าเฉลี่ยตั้งแต% 1.00 – 1.80 ระดับความคิดเห็นในระดับน\อยที่สุด
ค%าเฉลี่ยตั้งแต% 1.81 – 2.60 ระดับความคิดเห็นในระดับน\อย
ค%าเฉลี่ยตั้งแต% 2.61 – 3.40 ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ค%าเฉลี่ยตั้งแต% 3.41 – 4.20 ระดับความคิดเห็นในระดับมาก
ค%าเฉลี่ยตั้งแต% 4.21 – 5.00 ระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ส%วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข\ อ มู ล การตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\าจตุจักร มีลักษณะเปgน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เปgนข\อมูลที่อยู%ในมาตรวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)
และบางส%วนเปgนข\อมูลแบบลิเกิรYต (Likert Rating Scale)
ส%วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในด\านต%าง ๆ มาตรวัดเช%นเดียวกับแบบสอบถาม
ในส%วนที่ 2
ส%วนที่ 5 เปgนการเก็บข\อมูลเชิงคุณภาพ โดยให\ผู\ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย%างอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็น และข\ อเสนอแนะ มีจํานวนคําถาม 1 ข\อ ซึ่งเปg นคําถามปลายเปsด (Openended Response Question)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหTขอมูล
เมื่อได\ข\อมูลและตรวจสอบความถูกต\องสมบูรณYของแบบสอบถามที่ได\ในการศึกษาครั้งนี้จะทํา
การวิเคราะหYโดยใช\สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยจะทําการรวบรวมข\อมูลแล\วจัดหมวดหมู%
ของข\อมูลและนําไปประมวลผลด\วยคอมพิวเตอรYโดยใช\โปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Window Version
19) และสถิติที่ใช\ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด\วย
1. ค%าสถิติร\อยละ (Percentage) ใช\ในการอธิบายลักษณะของกลุ%มตัวอย%างที่ใช\ในการศึกษา
2. ค%าเฉลี่ย (Mean: ) และส%วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช\อธิบายถึงป`จจัย
ด\านส%วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด\วย ด\านผลิตภัณฑY ด\านราคา ด\านสถานที่ ด\านการส%งเสริม
ทางการตลาด ระดับความสําคัญเกี่ยวกับการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า และความพึงพอใจของผู\เช%าร\านค\า
ตลาดนัดจตุจักร ของการรถไฟแห%งประเทศไทย
3. ค%าสถิติ T-test, F-test (One Way ANOVA)
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4. ค%าสถิติ Chi-Square
5. สถิติชั้นสูง ถดถอยเชิงพหุ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดที่ส%งผลต%อการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า และความพึงพอใจ
ของผู\เช%าพื้นที่ กรณี ศึ ก ษาตลาดนั ด จตุ จั ก รบริ ห ารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย สามารถสรุปผล
การศึกษาดังนี้
การวิเคราะหYข\อมูลทั่วไปผู\ตอบแบบสอบถาม
กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%เปgนเพศหญิง มีจํานวน 240 คน คิดเปgนร\อยละ 60 อายุ 30 ปhขึ้นไป-40 ปh
มีจํานวน 175 คน คิดเปgนร\อยละ 43.75 สถานภาพสมรส มีจํานวน 195 คน คิดเปgนร\อยละ 48.75 อาชีพ
ธุรกิจส%วนตัว มีจํานวน 190 คน คิ ด เปg น ร\ อ ยละ 47.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 219 คน
คิ ด เปg น ร\ อ ยละ 54.75 รายได\ เ ฉลี่ ย 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 163 คน คิดเปgนร\อยละ 40.75
และมีภูมิลําเนากรุงเทพมหานคร มีจํานวน 330 คน คิดเปgนร\อยละ 82.50
การวิเคราะหYข\อมูลเกี่ยวกับป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด
กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%ให\ความสําคัญต%อป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดภาพรวมในระดับมาก
( = 3.74) โดยมี ค วามสํา คั ญ มากทุ ก ด\ า น คือ ด\ า นผลิ ต ภั ณ ฑY (สถานที่ ) ( = 3.82) รองลงมาคื อ
ด\านช%องทางการจัดจําหน%าย ( = 3.80) ถัดมา คือ ด\านการส%งเสริมการตลาด ( = 3.68) และด\านราคา
( = 3.67)
ด\านผลิตภัณฑY (สถานที่) พบว%า กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%ให\ความสําคัญต%อป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด
ด\ า นผลิ ต ภั ณ ฑY (สถานที่) ภาพรวมในระดับมาก โดยมีความสําคัญมากที่สุด คือ พื้นที่ทําเลของตลาดนัด
มีชื่อเสียง มีความสําคัญมาก คือ การเดินทางคมนาคมมีความสะดวกสบาย รองลงมาคือ ร\านค\ามีความสวยงาม
มีการตกแต%งอย%างเหมาะสม และโครงสร\างอาคารร\านค\ามีความแข็งแรงคงทน
ด\านราคา พบว%า กลุ% ม ตั ว อย% า งส% ว นใหญ% ใ ห\ ค วามสํา คั ญ ต% อ ป` จ จั ย ส%วนประสมทางการตลาด
ด\านราคา ภาพรวมในระดั บ มาก โดยมีความสําคัญมากทุกข\อ คือ ราคาค%าเช%ามีความเหมาะสมกับ
ทําเลที่ตั้งร\าน รองลงมาคือ แต%ละพื้นที่ร\านค\ามีการแจ\งราคาค%าเช%าที่ชัดเจน และค%าบริการสาธารณูปโภค
ในตลาดนัดมีราคาเหมาะสม
ด\านช%องทางการจัดจําหน%าย พบว%า กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%ให\ความสําคัญต%อป`จจัยส%วนประสม
ทางการตลาดด\ า นช% อ งทางการจัดจําหน%ายภาพรวมในระดับมาก โดยมีความสําคัญมากทุกข\อ คือ
สถานที่ตั้งร\านอยู%ใกล\ที่พักอาศัย สถานีขนส%ง รองลงมาคือ ช%องทางเดินกว\างขวางเพียงพอต%อการขนส%ง
และจําหน%ายสินค\า และมีช%องทางการชําระเงินด\วยระบบออนไลนY
ด\านการส%งเสริมการตลาด พบว%า กลุ% ม ตั ว อย% า งส% ว นใหญ%ให\ความสําคัญต%อป`จจัยส%วนประสม
ทางการตลาดด\ า นการส% ง เสริ ม การตลาด ภาพรวมในระดั บ มาก โดยมีความสําคัญมากทุกข\อ
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คือ มีการประชาสัมพันธYให\ตลาดร%วมกับบริษัทนําเที่ยว รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธYให\ตลาดร%วมกับ
การท%องเที่ยวแห%งประเทศไทย และมีการประชาสัมพันธYตลาดด\วยช%องทางออนไลนY
การวิเคราะหYข\อมูลด\านการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า
กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%เช%าพื้นที่ร\านค\าเพื่อเปgนอาชีพเสริม/งานอดิเรก มีจํานวน 209 คน คิดเปgน
ร\อยละ 52.25 ซึ่งจะเช%าพื้นที่ 2 ครั้งต%อสัปดาหY มีจํานวน 189 คน คิดเปgนร\อยละ 47.25 เพื่อเช%าช%วง
และจําหน%ายสินค\าด\วยตนเอง มีจํานวน 280 คน คิดเปgนร\อยละ 70 ในรู ป แบบครอบครั ว /ญาติพี่น\อง
มีจํานวน 203 คน คิดเปgนร\อยละ 50.75 และป`จจุบันจะจําหน%ายเสื้อผ\าเปgนสินค\าหลัก มีจํานวน 120 คน
คิดเปgนร\อยละ 30 โดยระยะเวลาเช%าพื้นที่ร\านค\าประมาณ 5 ปhขึ้นไป - 10 ปh มีจํานวน 151 คน คิดเปgน
ร\อยละ 37.75 อีกทั้ง ส%วนใหญ%จะรู\สึกสถานที่เช%าได\จากเพื่อน/คนรู\จัก มีจํานวน 260 คน คิดเปgนร\อยละ 65
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน 1 ผู\ใช\บริการที่มี เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได\ต%อเดือน
ที่แตกต%างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว%า
1. เพศที่แตกต%างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรที่แตกต%างกัน
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. อายุที่แตกต%างกันมีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักร ประเด็น วัตถุประสงคY
ในการเช%า พื้นที่ ร\านค\ า การดํา เนิน การเช%า และการจํา หน%า ยสินค\ า รู ปแบบการเช%าพื้ นที่ร\ านค\า ครั้ง นี้
ระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบันที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. สถานภาพที่ แ ตกต% า งกั น มี การตั ด สิ น ใจเลื อกเช% า พื้ น ที่ ร\ า นค\ า ตลาดนั ด จตุ จั กร ในประเด็ น
รูปแบบการเช%าพื้นที่ร\านค\าครั้งนี้ ระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบันที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. อาชีพที่แตกต%างกันมีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักร ในประเด็นวัตถุประสงคY
ในการเช%าพื้นที่ร\านค\า การดํา เนิ น การเช% า และการจําหน%ายสินค\า รูปแบบการเช%าพื้นที่ร\านค\าครั้งนี้
ระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบันที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ระดับการศึกษาที่แตกต%างกันมีการตัดสินใจเลือกเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรที่ไม%แตกต%างกัน
6. ภูมิลํา เนาที่แ ตกต% างกั นมี การตัด สิน ใจเลือกเช% าพื้ น ที่ร\ านค\ าตลาดนัด จตุ จั กรที่แ ตกต% างกั น
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 2 ป` จ จั ย ด\ า นประชากรที่แตกต%างกัน ความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร
ที่แตกต%างกัน อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว%า
ป`จจัยด\านประชากรในด\านอาชีพเท%านั้น โดยอาชีพราชการ/พนักงานรัฐ และอาชีพธุรกิจส%วนตัว
มีความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่น\อยกว%าอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนเท%านั้น
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สมมติฐาน 3 ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาด ได\แก% ด\านสถานที่ (Product) ด\านราคา (Price)
ด\านช%องทางการเช%า (Place) ด\านการส%งเสริมการตลาด (Promotion) ที่มีความสัมพันธYกับการตัดสินใจ
เช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักร ในด\านความถี่ในการไปใช\บริการ และระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\า
จนถึงป`จจุบันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว%า
1. ป`จจัยด\านผลิตภัณฑY (สถานที่) และด\านราคามีความสัมพันธYกับการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า
ตลาดนัดจตุจักรด\านความถี่ในการไปใช\บริการอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ป`จจัยด\านผลิตภัณฑY (สถานที่) ด\านราคา และด\านการส%งเสริมการตลาดมีความสัมพันธYกับ
การตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรในระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบันอย%างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐาน 4 ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดที่สามารถพยากรณYสามารถพยากรณYความพึงพอใจ
ของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร พบว%า ป`จจัยด\านผลิตภัณฑY ด\านสถานที่ และป`จจัยด\านการส%งเสริมการตลาด
สามารถพยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตามสมการดังนี้
^ความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ = 0.712 +0.146 ด\านผลิตภัณฑY+0.350 ด\านสถานที่ +0.038 ด\านส%งเสริมทางการตลาด

(Durbin Watson = 1.5411, Multiple R =.781, R Square = .709)

อภิปรายผล
การศึกษาป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดที่ส%งผลต%อการตัดสินใจเช%าพื้นที่ร\านค\า และความพีงพอใจ
ของผู\เช%าพื้นที่ กรณีศึกษาตลาดนัดจตุจักร บริหารโดยการรถไฟแห%งประเทศไทย สามารถอภิปรายผล ดังนี้
ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดภาพรวม และรายด\านมีความสําคัญมาก เปgนเพราะตลาดนัดจตุจักร
มีทําเลที่ตั้งที่สะดวกสามารถเดินทางได\ง%าย ใกล\รถไฟฟzา BTS และรถไฟฟzา MRT เปgนจุดต%อรถสายต%าง ๆ
ทําให\การเดินทางค%อนข\างสะดวกมาก และในตลาดนัดจตุจักรนั้นมีร\านค\าที่หลากหลายสินค\า มีการตกแต%ง
อย%างลงตัว และสวยงาม แต% มี ค วามคงทนของโครงสร\ า งของหลังคาร\านค\าภายในตลาดนัดจตุจักร
ซึ่งราคาค%าเช%ามีความเหมาะสมกับขนาดของร\านค\า ทั้งนี้หากมีการปรับเปลี่ยนราคาค%าเช%าทางหน%วยงาน
ที่เกี่ยวข\องจะแจ\ง และชี้ แ จงให\ ผู\ ป ระกอบการร\านค\าทราบล%วงหน\า อีกทั้งในบริเวณตลาดนัดจตุจักร
มีพื้นที่กว\าง แลดูไม%แออัด มีการแบ%งสัดส%วนของแต%ละโครงการอย%างชัดเจน พร\อมปzายบอกชื่อโครงการ
เพื่อให\ลูกค\า และผู\ ป ระกอบการรั บ รู\ ว% า ร\ า นค\ า ของตนอยู% บ ริ เ วณใด รวมถึ ง ตลาดนั ด จตุ จั ก รนั้น
มี ก ารร% ว มกั บ บริ ษั ท ท% อ งเที่ ย วของชาวต%างชาติให\มาจับจ%ายซื้อสินค\าที่ตลาดนัดจตุจักร เพื่อช%วยเหลือ
ผู\ประกอบการให\สามารถจําหน%ายสินค\าได\ สอดคล\องกับ เจษฎา อธิพงศYวณิช (2556) ศึกษาพฤติกรรมใน
การตั ด สิ น ใจใช\ บ ริ ก ารเช% า อพารYตเมนตYของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว%า
กลุ% ม ตั ว อย% า งมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ยวกับป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดอยู%ในระดับมาก และตามทฤษฎี
ส%วนประสมการตลาด โบเลน วิลเลียม (Bolen William, 1988, p. 98 อ\างถึงใน เฉลิมพร คงสินธY, 2547,
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หน\า 40-43) กล%าวไว\ว%า ส%วนประสมทางการตลาดเปgนตัวแปลทางการตลาดที่กิจการสามารถควบคุมได\ 4 ประการ
(The Four P’s หรือ Marketing Mix) ได\แกผลิตภัณฑY (Product) ราคา (Price) ช%องทางการจัดจาหน%าย
(Place) และการส% ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ซึ่งองคYกรการธุรกิจจะต\องนามาใช\ร%วมกันเพื่อตอบสนอง
ความต\ อ งการของตลาดเปz า หมายโดยรวม แนวคิดของ เสรี วงษYมณฑา (2547, หน\า 17) กล%าวว%า
ส%วนประสมทางการตลาด เปg น ตั ว แปรทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได\ ซึ่งบริษัทใช\ร%วมกัน เพื่อตอบสนอง
ความพึ ง พอใจแค% ก ลุ% ม เปz า หมาย หรื อ เปg น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช\ ร% ว มกั น เพื่ อ ให\ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงคY
ทางการติ ด ต% อ สื่ อ สารขององคY ก าร อี ก ทั้ ง แนวคิ ด ของ ธงชั ย สั น ติ ว งษY (2540, หน\า 34) กล%าวว%า
ส%วนประสมทางการตลาดนั้น เปgนการผสมที่เข\ากันได\อย%างดีเปgนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา
การส%งเสริมการขายผลิตภัณฑYที่เสนอขายและระบบการจัดจําหน%ายซึ่งได\มีการจัด ออกแบบเพื่อใช\สําหรับ
การเข\าถึงกลุ%มผู\บริโภคที่ต\องการ
กลุ%มตัวอย%างส%วนใหญ%เช%าพื้นที่ร\านค\าเพื่อเปgนอาชีพเสริม/งานอดิเรก ซึ่งจะเช%าพื้นที่ 2 ครั้งต%อสัปดาหY
เพื่อเช%าช%วง และจําหน%ายสินค\าด\วยตนเอง ในรูปแบบครอบครัว/ญาติพี่น\อง และป`จจุบันจะจําหน%าย
เสื้อผ\าเปgนสินค\าหลัก โดยระยะเวลาเช%าพื้นที่ร\านค\าประมาณ 5 ปhขึ้นไป - 10 ปh อีกทั้ง ส%วนใหญ%จะรู\สึก
สถานที่เช%าได\จากเพื่อน/คนรู\จัก ดังแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน\า 46) กระบวนการในการเลือก
ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต%าง ๆ ที่มีอยู% ซึ่งผู\บริโภคมักจะต\องตัดสินใจในทางเลือกต%าง ๆ ของ
สินค\าและบริการอยู%เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค\าหรือบริการตามข\อมูล และข\อจํากัดของสถานการณY
การตั ด สิ น ใจจึ ง เปg น กระบวนการที่ สํา คั ญ และอยู%ภายในจิตใจของผู\บริโภค สอดคล\องกับแนวคิด
ของ ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษY นายกสมาคมผู\ ป ระกอบการค\าตลาดนัดจตุจักร ที่เคยปรารภใน
การจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจไหว\เจ\า ตลาดนัดจตุจักร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 กล%าวว%า ทําเลการค\า
บริเวณโดยรอบถนนเมนภายในตลาดนัดจตุจักร มีผู\สนใจเช%าช%วงกันอย%างมาก เนื่องจากลูกค\าในป`จจุบัน
ส%วนใหญ%เปgนนักท%องเที่ยวต%างชาติ ร\านค\าที่เข\าถึงได\ง%าย ไม%อยู%ในตรอกซอยลึก ๆ สามารถนําเสนอสินค\า
ได\อย%างโดดเด%น หลากหลาย โดยส%วนใหญ%จะเสนอขายสินค\าราคาต่ํา – ปานกลาง เพราะสามารถสร\าง
โอกาสในการขายได\มากกว%า
การทดสอบสมมติฐาน
ผู\ใช\บริการทีมี เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส รายได\ ต% อ เดื อ นแตกต% า งกั น มี พ ฤติ ก รรม
การตั ด สิ น ใจเลื อ กเช% า พื้ น ที่ ร\ า นค\ า ตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟแห%งประเทศไทยแตกต%างกัน พบว%า
กลุ%มตัวอย%างที่มีอายุน\อยจะนิ ย มขายเสื้ อ ผ\ า แนววัยรุ%นเปgนช% อ งทางในการหารายได\ พิเศษ ขณะที่
กลุ%มตัวอย%างที่อายุมากมักจะขายสินค\าเปgนอาชีพหลัก ส%วนกลุ%มตัวอย%างที่มีสถานภาพโสดจะนิยมเช%า
พื้นที่เปgนแบบเช%าคนเดียว แต% ส ถานภาพสมรสจะเช% า กั บ ครอบครั ว หรื อ ญาติ พี่น\องเพื่อทําธุรกิจ
และกลุ%มตัวอย%างที่มีอาชีพประจําจะเลือกขายสินค\าเปgนอาชีพเสริมและจะเช%าในระยะเวลาสั้น หรือเช%า
2-3 ครั้งต%อสัปดาหY สอดคล\องกับเจษฎา อธิพงศYวณิช (2556) ศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใช\บริการ
เช%าอพารYตเมนตYของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว%า ป`จจัยทางบุคคล ด\านเพศ อายุ
และภูมิลําเนาที่แ ตกต% า งกั น มี ผ ลต% อ พฤติ ก รรมในการตัดสินใจใช\บริการเช%าอพารYตเมนตYแตกต%างกัน
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อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิ จั ย ของอุรุยา สุขวิบูลยY (2549) เรื่อง ป`จจัยที่มีผลต%อ
การตัดสินใจเช%าอพารYทเมนทYของผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว%า ป`จจัยส%วนบุคคล อันได\แก% เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได\ และสถานภาพการสมรสมีผลต%อการตัดสินใจเช%าอพารYท เมนทYของ
ผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ป` จ จั ย ทางการตลาดด\านผลิตภัณฑY และด\านราคามีความสัมพันธYกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเช%าร\านค\าของผู\ประกอบการค\าในพื้นที่ร\านค\า ตลาดนั ด จตุ จั ก รของการรถไฟแห%งประเทศไทย
ในด\านความถี่การไปใช\บริการ เปgนเพราะความแข็งแรงของโครงสร\างอาคารตลาดนัด ชื่อเสียงของตลาดนัด
ที่จะทําให\ผู\ประกอบการไว\วางใจ ใช\บริการบ%อยขึ้น และราคาค% า เช% า ที่ ไ ม% แ พงจนเกิ น ไปก็จะยิ่งทําให\
ผู\ ป ระกอบการหั น มาเช%าสถานที่มากขึ้น สอดคล\องกับเจษฎา อธิพงศYวณิช (2556) ศึกษาพฤติกรรมใน
การตัดสินใจใช\บริการเช%าอพารYตเมนตYของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบว%า ป`จจัย
ส% ว นประสมทางการตลาดที่แ ตกต% า งกั น มี ผ ลต% อ พฤติกรรมในการตัดสินใจใช\บริการเช%าอพารYตเมนตY
ที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัยของอุรุยา สุขวิบูลยY (2549) เรื่อง ป`จจัย
ที่มีผลต%อการตัดสินใจเช%าอพารYทเมนทYของผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว%า ป`จจัยส%วนประสม
การตลาดของธุรกิจบริการ ได\แก% ป`จจัยด\านผลิตภัณฑY ราคา มีผลต%อการตัดสินใจเช%า อพารYทเมนทYของ
ผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ป`จจัยทางการตลาดด\านผลิตภัณฑY ด\านราคา และด\านการส%งเสริมการตลาดมีความสัมพันธYกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเช%าร\านค\าของผู\ประกอบการค\าในพื้นที่ร\านค\าตลาดนัดจตุจักรของการรถไฟ
แห%งประเทศไทย ในระยะเวลาการเช%าพื้นที่ร\านค\าจนถึงป`จจุบัน เปgนเพราะชื่อเสียงของตลาดนัดจตุจักร
การเดินทางที่สะดวกจะทํา ให\ ผู\ ป ระกอบการเช% า ตลาดนัดเปgนระยะเวลานานกว%า สอดคล\องกับเจษฎา
อธิพงศYวณิช (2556) ศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจใช\บริการเช%าอพารYตเมนตYของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ผลการศึกษาพบว%า ป` จ จั ย ส% ว นประสมทางการตลาดที่ แตกต%างกัน มีผลต%อพฤติกรรมใน
การตัดสินใจใช\บริการเช%าอพารYตเมนตYแตกต%างกันอย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และงานวิจัย
ของอุ รุ ย า สุ ข วิ บู ล ยY (2549) เรื่อง ป`จจัยที่ มี ผ ลต% อ การตั ด สิ น ใจเช% า อพารY ท เมนทY ข องผู\ บ ริ โ ภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว%า ป`จจัยส%วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ ได\แก% ป`จจัยด\านผลิตภัณฑY
ราคา การส%งเสริมการขาย มีผลต%อการตั ด สิ น ใจเช% า อพารY ท เมนทY ข องผู\บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่ แ ตกต% า งกั น อย% า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ 0.05 และเปgนที่สอดคล\องกับนางพิกุล ศรีมหันตY
รองผู\จัดการใหญ%อาวุโส ผู\บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิ ช ยY ได\ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรม
ส%งเสริมการตลาดให\กับผู\ค\า และผู\จับจ%ายภายในตลาดนัดจตุจักรตลอดปh 2560 เปgนผลให\ยอดการจําหน%าย
และใช\ จ% า ยเงิ น ภายในตลาดนัดจตุจักร ในรูปแบบของ QR Code ผ%าน Mobile Application ของธนาคาร
ต%าง ๆ สูงเปgนอันดับต\นของประเทศ
ป`จจัยส%วนประสมทางการตลาดสามารถพยากรณYสามารถพยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่
ตลาดนั ด จตุ จั ก รของการรถไฟแห% ง ประเทศไทยได\ พบว%า ป` จ จั ย ด\ า นด\ า นสถานที่ ด\านผลิตภัณฑY
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และด\านการส%งเสริมการตลาดเท%านั้นสามารถพยากรณYความพึงพอใจของผู\เช%าพื้นที่ในตลาดนัดจตุจักร
อย%างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเรียงตามค%าสัมประสิทธิ์ β
ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. ควรปรั บ ปรุ ง ด\ า นห\ อ งน้ํา ให\ ดี ขึ้ น สะอาด ดูใหม% อุ ป กรณY ภ ายในบํารุงรักษาให\ดีกว%าเดิม
2. ควรมี น โยบายในการจัดระเบียบผู\ประกอบการ เพื่อปzองกันป`ญหาผู\ประกอบการที่ไม%ได\รับอนุญาต
เข\ามาขายสินค\าในตลาดจตุจักร 3. ควรจัดโซนสินค\าที่เปgนประเภทเดียวกันให\อยู%ในโซนเดียวกันเพื่อให\มี
ระเบียบมากยิ่งขึ้น 4. ควรเพิ่มเติมเรื่องปzาย และคําแนะนําให\ชาวต%างชาติเปgนภาษาอังกฤษตามจุดต%าง ๆ
5. ควรเพิ ่ ม ส ถานที ่ จ อดรถสํ า หรั บ ผู\ ป ระกอบการ และสํ า หรั บ ลู กค\ า ให\ ม ากขึ้ น 6. ควรปรั บ ปรุ ง
ซ% อ มแซมพื้ น ทางเดิ น รวมถึงการลอกท%อระบายน้ําเพื่อปzองกันน้ําท%วม 7. ควรเปลี่ยนหลังคาใหม% เพื่อลด
การรั่วซึมของหลังคาในกรณีที่ฝนตก 8. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธYนักท%องเที่ยว ไกดY ประชาสัมพันธY
สื่อ Online ให\มากขึ้น 9. ควรมีการจําหน%ายหลายช%องทาง เช%น FB, Line, Instagram ฯลฯ 10. ควรเพิ่มเติม
ช% อ งทางให\ ผู\ เ ช% า ได\ มี โ อกาสเปs ด ตลาดกับต%างชาติให\มากขึ้น 11. ควรมีการจัดกรุŽปทัวรYมาลงในพื้นที่
ตลาดนัดจตุจักรทุก ๆ สัปดาหY 12. ควรมี ก ารโฆษณาตลาดร% ว มกั บ การท% อ งเที่ ย วเผื่ อ ดึงดูดลูกค\า
13. ควรจะมี ก ารส% ง เสริ ม การตลาดให\ กั บ ผู\ ที่ ทํา การค\าขายภายในโครงการตลาดนัดจตุจักรให\ถูกช%อง
และถูกกลุ%มเปzาหมายของลูกค\าต%างชาติ 14. ควรให\ร\านค\าภายในโครงการต%าง ๆ มีส%วนร%วมในการนําสินค\าออก
มาจําหน%ายอาจเปgนหอนาฬิกา หรือด\านนอกถนนคนเดิน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาหัวข\อเดิมแต%เปลี่ยนกลุ%มตัวอย%างเปgนลูกค\าที่มาใช\บริการตลาดนัดจตุจักรเพื่อให\ได\
ข\อมูลในอีกมุมมองหนึ่ง และทันต%อเหตุการณYที่เปลี่ยนแปลงในอย%างรวดเร็วในยุคป`จจุบัน
2. ควรเพิ่มตัวแปรในการศึกษาจาก 4P’s เปgน 7P’s ประกอบด\วย ด\านบุคลากร ด\านกายภาพ
ด\านกระบวนการ เพื่อเปgนแนวทางในการกําหนดกลยุทธYทางการตลาดให\ครอบคลุมทุกด\าน
3. ควรสัมภาษณYแบบเจาะลึกทั้งผู\ประกอบการร\านค\า และลูกค\าตลาดนัดจตุจักร เพื่อให\ได\ข\อมูล
ที่ละเอียด และเปg น ประโยชนY สู ง สุ ด ที่ จ ะใช\ เ ปg น แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงให\ตลาดนัดจตุจักรมี
ชื่อเสียงมากขึ้น
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