ส่วนประสมทางการตลาดบริการพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรม
การซือสินค้าของลูกค้าตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
Service Marketing Mix, Pattern on the Leading a Life, Behavior and
Behavioral Trend on Goods Purchase of Thonburi Occasional
Market (Sanamluang 2) Customers
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บทคัดย่ อ
1

การศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อ
1) เปรี ย บเทีย บพฤติก รรมการซื อสิน ค้ า จํ า แนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 2) ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาดบริ การ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ทีมีผลต่อ
พฤติ ก รรมการซื อสิน ค้ า 3) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื อ
สินค้ า ทีมีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือสินค้ า กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั คือ ลูกค้ าทีซือสินค้ าทีตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2) จํ า นวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมื อ ที ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวม
ข้ อมูล สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า

*

หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
**
อาจารย์ทีปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
***
อาจารย์ทีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ที การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู
ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มี อ ายุ 25 – 34 ปี มี ส ถานภาพ
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
เป็ นพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน และมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
10,001 – 20,000 บาท ให้ ความสําคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที ด้ านส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้ านพนักงานขาย ด้ านลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ให้ ความสนใจ
ในรู ปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่
ด้ านกิ จกรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก มีจํานวนครังทีเดินทางมาซือสินค้ าต่อ
3 เดือ น เฉลียประมาณ 5 ครั ง มีค่าใช้ จ่ ายในการซื อ
สินค้ าต่อครั งเฉลียเท่ากับ 2,307บาท มีแนวโน้ มทีจะ
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กลับมาซือสินค้ าอีก และจะแนะนําบุคคลอืนให้ มาซือ
สินค้ า
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลูกค้ าทีมี
อายุตา่ งกัน มีพฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังที
เดินทางมาต่อ 3 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาด
บริ การ ด้ านราคา และด้ านสถานที มีผลต่อพฤติกรรม
การซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมาต่อ 3 เดือน
ส่ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร ด้ า นลัก ษณะทาง
กายภาพ และรู ปแบบการดําเนินชีวิต ด้ านกิ จกรรม
และด้ านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้ า
ด้ านค่ า ใช้ จ่ า ยในการซื อสิ น ค้ าต่ อ ครั ง นอกจากนี
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ า
ต่อครัง มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจะ
กลับมาซือสินค้ าอีก และพฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ าน
จํานวนครังทีเดินทางมาต่อ 3 เดือน มีผลต่อแนวโน้ ม
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจะแนะนําบุคคลอืนให้ มา
ซือสินค้ า
คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ,
พฤติกรรมการซือสินค้ า

ABSTRACT
The Objective of this research were 1) to
compare the trend on goods purchase classified
by demographic characteristics, 2) to study the
service marketing mix and pattern on the leading
of life that affected to goods purchase behavior,
3) to study the goods purchase behavior that
affected to behavioral trend on goods purchase.
The population in this research there are 400

customers purchasing goods at Thonburi
Occasional Market (Sanamluang 2). The research
method is Questionnaires for gathering information.
The statistics for data analysis which are
frequency, percentage, mean and standard
deviation, t-test, One-way ANOVA and Multiple
Regression Analysis.
The research result showed that most of
the sampling were male who has ages between
25-34 years old, marital status as being
married/or cohabitation, educational level of
Bachelor Degree, engaged in the occupation of
private company employees earning monthly
incomes ranging between 10,001-20,000 Baht.
placing the importance on service market mix in
the overall aspects and the incomes which are
products, prices, places, marketing promotions,
sales staff, physical characteristics and the
process all in high level. paying interests in the
pattern on the leading of life in the overall aspects
and by the aspect which are the aspects of the
activities, interests and opinions in high level;
number of travels for goods purchase per 3
months is approximately 5 times averagely;
average expenses on goods purchase each time
is 2,307 Baht with a trend to return for the goods
purchase again and will recommend other
persons to come for goods purchase, as well.
hypothetical test result showed that the
customers who different with ages has behaviors
with goods purchase on the aspect of number of
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travels for goods purchase per 3 months
differently with implicitly statistical significance at
0.05 and the service market mix on the aspect
both with prices and places that affected to
goods purchase behavior on the aspect of the
number of travels for goods purchase per 3
months; the service market mix on the aspect of
physical characteristics and pattern on the
leading of life, activities and interests that
affected to goods purchase behavior on the
aspect of the expenses on goods purchase each
time. In addition, the goods purchase behavior on
the aspects of the goods purchase each time that
affected to trend on the goods purchase behavior
on the aspect of a return for goods purchase
again and the goods purchase behavior on the
aspect of the number of travels for goods
purchase per 3 months has affected to trend on
the goods purchase behavior on the aspect of
goods purchase behavior on the aspect of
recommending the other persons to come for
goods purchase.
Keywords: Service Market Mix, Goods purchase
behavior

บทนํา
จากผลสํา รวจของบริ ษั ท ศูน ย์ วิ จัย กสิก รไทย
จํากัด พบว่า ในปั จจุบันสถานการณ์ ทางการเมืองใน
ประเทศทียังคงไม่สงบนิง แผนการลงทุนในโครงสร้ าง
พื นฐานที ชะลอออกไป ทํ า ให้ ส่ง ผลกระทบต่ อ ความ
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เ ชื อ มั น ข อ ง นั ก ล ง ทุ น ทั ง ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่ า งประเทศ รวมทั งส่ ง ผลต่ อ ความเชื อมันในการ
จับจ่ายใช้ สอยของผู้บริ โภค รวมถึงค่าครองชีพทีสูงขึน
ตามการเร่ งขึนของแรงกดดันเงิ นเฟ้ อ และภาวะราคา
นํ ามัน ภายในประเทศที มี แ นวโน้ มเพิ มสูง ขึ นอย่ า ง
ต่อเนือง ซึงส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต ค่าขนส่ง
และราคาสินค้ าบริ โภคและอุปโภคทีมีแนวโน้ มปรับเพิม
สูงขึน ส่งผลให้ ประชาชนต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายทังการ
บริ โ ภคและอุป โภคเพิ มมากขึ น (สํ า นัก วิ จัย เอแบค
โพลล์, 2557)
เนืองจากสภาวะแวดล้ อมและความรี บเร่ งของ
คนในสัง คมยุ ค ปั จ จุ บัน และการเปลี ยน แปลงทาง
สภาพเศรษฐกิ จ ซึ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํ า รง
ชีวิตประจําวันของผู้บริ โภคทีมีต่อตลาดนัดในชุมชนใน
การตัดสินใจซือสินค้ าซึงมีความหลากหลายให้ ผ้ บู ริ โภค
เลือกซือ เช่น อาหารสําเร็ จรู ป ขนมต่าง ๆ ผลไม้ ผักสด
เนือหมู เสือผ้ า ของใช้ ทีเป็ นภาชนะพลาสติกและสินค้ า
อืน ๆอีกหลายชนิดซึงมีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวัน
เนืองจากตลาดนัดเป็ นแหล่งรวมสินค้ าราคาถูกทําให้ มี
กลุ่มผู้บริ โภคทีหลาก หลายเช่น กลุม่ แรงงาน ก่อสร้ าง
กลุ่ม พนัก งานโรงงาน กลุ่ม ชาวทํ า สวน กลุ่มแม่บ้ า น
กลุ่ม พนัก งาน ออฟฟิ ศ เข้ า มาซื อสิ น ค้ า ตลาดนัด
ชุ ม ชนสร้ างจุ ด ขายโดยยึ ด หลั ก สิ น ค้ าราคาถู ก แต่
คุณภาพดีและความเป็ นกันเองของแม่ค้าในตลาด เพือ
เป็ นการสร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ าและดึงดูดให้
ผู้ บริ โภคกลั บ มาซื อสิ น ค้ าที ตลาดนั ด ชุ ม ชนอี ก
นอกจากนีตลาดนัดในชุมชนยังเอืออํานวยต่อสภาวะ
เศรษฐกิจของผู้บริ โภคทีมีรายได้ น้อยและไม่มีเวลาทีจะ
เดินทางไกลเพื อไปจับจ่ ายใช้ สอย ซึงสินเปลืองเวลา
และสินเปลืองค่าใช้ จ่าย เนืองจากตลาดนัดเป็ นตลาดที
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กระจายสินค้ าหลากหลายให้ กับผู้บริ โภคได้ เลือกตาม
ความพึงพอใจของผู้บริ โภค (วราพร ตันติศิริกลุ , 2549)
ตลาดธนบุรี หรื อตลาดนัดสนามหลวง 2 อยู่ใกล้
กับสวนทวีวนารมย์ เปิ ดขายของทุกวันแต่จะมีคนมา
เดินเทียวซือของเยอะทีสุด คือ ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของ
วันหยุด วันเสาร์ และอาทิตย์ โดยกลุ่มลูกค้ าหลักทีมา
เทียวนันมีทุกเพศทุกวัย ทังครอบครัว กลุ่มวัยรุ่ น ทีมา
เลื อ กซื อสิ น ค้ าตามแต่ ล ะโซนหรื อ มาเดิ น เที ยวเล่ น
พักผ่อนหย่อนใจ เพราะบรรยากาศของตลาดชวนให้ น่า
เดินยิ งนัก มีสวนสาธารณะทีเป็ นสวนมะพร้ าวขนาด
ใหญ่เรี ยงสลับกับร่องนําและขนาบข้ างด้ วยสวนทวีวนา
รมย์ ซึงถื อ ว่า เป็ นจุด เด่น และดึ ง ดูด ให้ ค นมาเที ยวได้
อย่า งดี ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) อยู่ในความ
ดูแลของสํานักงานในสังกัดกรุ งเทพมหานคร มีการจัด
กิจกรรมดึงดูดลูกค้ าอยู่เรื อย ๆ ซึงถือว่าเป็ นประโยชน์
ต่อพ่อค้ าและแม่ค้าอย่างมาก มีการจัดการตรวจตรา
คุณภาพของสินค้ าอยู่เป็ นระยะ ๆ ทําให้ ลกู ค้ าทีเข้ ามา
จับจ่ายซือของค่อนข้ างให้ ความน่าเชือถือให้ คุณภาพ
และมาซือในอนาคต
จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า วข้ างต้ น ผู้วิ จั ย จึ ง มี ค วาม
สนใจและเห็ น ความสํ า คัญ ที จะต้ องศึ ก ษาถึ ง ส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ การ รู ปแบบการดําเนินชี วิต
พฤติกรรม และแนวโน้ มพฤติกรรมการซือสินค้ าของ
ลูกค้ า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) โดยผลการวิจัย
ดัง กล่า วจะทํ า ให้ ผู้ป ระกอบการ พ่ อ ค้ า และแม่ ค้ า
สามารถเข้ าใจถึงพฤติกรรมการซือสินค้ าของลูกค้ าได้
ว่าเป็ นอย่างไร ซึงข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยครังนีจะถูก
นําไปเผยแพร่ให้ กบั ผู้ประกอบการ พ่อค้ า และแม่ค้า ใน
การนําไปปรับปรุ งหรื อพัฒนา และนํามาเป็ นแนวทาง
ในการกํ าหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดต่อไป เพือจะได้
ตอบสนองต่อความต้ องการ และความพึงพอใจสูงสุด

ให้ กั บ ลู ก ค้ าที มาซื อสิ น ค้ าภายในตลาดนั ด ธนบุ รี
(สนามหลวง 2)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ าของ
ลูก ค้ า ตลาดนัด ธนบุรี (สนามหลวง 2) จํ า แนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร
รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที มี ผ ลต่อ พฤติ ก รรมการซื อ
สินค้ าของลูกค้ า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
3. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ า ที มี ผ ลต่ อ
แนวโน้ มพฤติกรรมการซือสินค้ าของลูกค้ า ตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2)

สมมติฐานของการวิจัย
1. ลู ก ค้ าที มี ล ัก ษณะทางประชากรศาสตร์
ต่างกัน มีพฤติกรรมการซือสินค้ าของลูกค้ า ตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2) แตกต่างกัน
2. ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ และ
รูปแบบการดําเนินชีวิต มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้ า
ของลูกค้ า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
3. พฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ า มี ผ ลต่ อ แนวโน้ ม
พฤติ ก รรมการซื อสิ น ค้ าของลูก ค้ า ตลาดนัด ธนบุ รี
(สนามหลวง 2)

ประโยชน์ ท0 คี าดว่ าจะได้ รับของการวิจัย
1. ผลการศึกษาในครังนีจะทราบถึงข้ อมูลทีเป็ น
ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบการเพือใช้ ในการสนับสนุน
การตัดสินใจ การวางแผนการตลาด และการพัฒนา
ปั จจัยต่าง ๆ ทีสามารถตอบสนองความต้ องการของ
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ลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสมตรงกับความต้ องการของลูกค้ า
ให้ มากทีสุด
2. เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูประกอบการใช้ ข้อมูลทีได้
จากการศึก ษาเป็ นแนวทางในการทํ า การตลาดให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
3. ผู้ประกอบการสามารถนําผลของการศึกษา
ในครั งนี ไปใช้ เ ป็ นส่ว นประกอบในการกํ า หนดแนว
ทางการจั ด ส่ ว นประสมทางการตลาดที เหมาะสม
วางแผนปรับปรุง และใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์ตอ่ ไป

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การกํ า หนดประชากรและการเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือ ลูกค้ าทีซือ
สิน ค้ า ที ตลาดนัด ธนบุรี (สนามหลวง 2) ซึงไม่ท ราบ
จํานวนประชากรทีแน่นอน ผู้วิจยั จึงกําหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้ สตู รในการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวน
ประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546:13)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือ ลูกค้ าที
ซือสินค้ าทีตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2) จํานวน 400
คน โดยใช้ ก ารสุ่ม ตัวอย่างแบบมี ร ะบบ (Systematic
Random Sampling) เก็ บ แบบสอบถามกั บ กลุ่ม
ตัวอย่าง ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ช่ง เวลา 10.00 16.00 ในแต่ละวันใช้ ตวั อย่าง จํานวนประมาณ 50 คน
รวมทังสิน 8 วัน เนืองเป็ นวันทีลูกค้ าเดินทางมาตลาด
นัดธนบุรีมาก
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่งข้ อมูล (Source of Data) การวิจยั เรื องนี
เป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research)
และการวิจยั เชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดย
มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริ การ รู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรม และแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ
สินค้ าของลูกค้ า ตลาดนัดธนบุรี (สนามหลวง 2)
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จาก
การใช้ แบบสอบถามเก็บข้ อมูลจากลูกค้ าทีมาซือสินค้ า
โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน โดยมีขันตอนใน
การดําเนินการ ดังนี
1.1 ฝึ ก อ บ ร ม เ จ้ า ห น้ า ที ผู้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถาม เพื อให้ ท ราบขันตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ
ข้ อมูล
1.2 ดําเนินการเก็บข้ อมูล
2. แหล่งข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้
จากการศึก ษาค้ นคว้ าจากข้ อ มูล ที มีผ้ ูร วบรวมไว้ ทัง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังนี
2.1 เอกสาร ข้ อมู ล ของตลาดนั ด ธนบุ รี
(สนามหลวง 2)
2.2 หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่าง ๆ
2.3 ห นั ง สื อ ท า ง วิ ช า ก า ร บ ท ค ว า ม
วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เมื อรวบรวมแบบสอบถามตามความ
ต้ อ งการแล้ ว ผู้วิ จัย ได้ ตรวจสอบความถู ก ต้ องและ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. ทําการลงรหัสแล้ วนําข้ อมูลมาบันทึกลงใน
เครื องคอมพิ ว เตอร์ เพื อประมวลผลด้ วยโปรแกรม
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สําเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for
Social Sciences)
3. สถิติทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี
(Frequency) ค่า ร้ อยละ (Percentage) ค่า เฉลีย
(Mean) และค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.2 การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน
(Inferential statistics) โดยใช้ ก ารทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลียของกลุม่ ตัวอย่างทีมีมากกว่า
2 กลุ่ม ทีเป็ นอิสระต่อกัน (Independent Sample
Test) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของ
กลุ่ม ตัว อย่า งที มี ม ากกว่า 2 กลุ่ม ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of
Variance : ANOVA) และ Regression Analysis
วิเคราะห์ ถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ทีระดับนัยสําคัญ .05

ผลการวิจัย
ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว น
ใหญ่ เ ป็ นเพศชาย มีอ ายุ 25 – 34 ปี มีส ถานภาพ
สมรส/อยูด่ ้ วยกัน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพ
เป็ นพนั ก งานบริ ษั ท เอกชน และมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น
10,001 – 20,000 บาท ให้ ความสําคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดบริ การโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที ด้ านส่ ง เสริ ม
การตลาด ด้ านพนักงานขาย ด้ านลักษณะทางกายภาพ
และด้ านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ให้ ความสนใจ
ในรู ปแบบการดําเนินชีวิตโดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่
ด้ านกิ จกรรม ด้ านความสนใจ และด้ านความคิดเห็น

อยู่ในระดับมาก มีจํานวนครังทีเดินทางมาซือสินค้ า
ต่อ 3 เดือน เฉลียประมาณ 5 ครัง มีคา่ ใช้ จ่ายในการซือ
สินค้ าต่อครังเฉลียเท่ากับ 2,307บาท มีแนวโน้ มทีจะ
กลับมาซือสินค้ าอีก และจะแนะนําบุคคลอืนให้ มาซือ
สินค้ า
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า
1. ลูก ค้ า ที มี อ ายุต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื อ
สิ น ค้ า ด้ านจํ า นวนครั งที เดิ น ทางมาต่ อ 3 เดื อ น
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
2. ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านราคา
และด้ านสถานที มีผลต่อพฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ าน
จํานวนครังทีเดินทางมาต่อ 3 เดือน
3. ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ ด้ าน
ลักษณะทางกายภาพ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ด้ าน
กิจกรรม และด้ านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ
สินค้ า ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าต่อครัง
4. พฤติ ก รรมการซื อสิน ค้ า ด้ า นค่าใช้ จ่ า ยใน
การซือสินค้ าต่อครัง มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการซือ
สินค้ า ด้ านจะกลับมาซือสินค้ าอีก
5. พฤติ กรรมการซือสิน ค้ า ด้ านจํ านวนครั งที
เดินทางมาต่อ 3 เดือน มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือสินค้ า ด้ านจะแนะนําบุคคลอืนให้ มาซือสินค้ า

อภิปรายผล
1. จากผลการศึ ก ษา พบว่ า ลู ก ค้ าที มี อ ายุ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการซือสินค้ าของลูกค้ า ตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2) ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมาต่อ
3 เดือน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05 โดยลูก ค้ า ทีมี อายุตํากว่าหรื อ เท่ากับ 24 ปี มี
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมาต่อ
3 เดือน น้ อยกว่า ลูกค้ าทีมีอายุ 25-34 ปี และ 45 ปี ขึน
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ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลียเท่ากับ 2.07 และ 1.61 ครัง ซึง
สอดคล้ องกับแนวคิดของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชี พ
การศึกษา เหล่านีเป็ นเกณฑ์ ทีนิยมใช้ ในการแบ่งส่วน
ตลาด ลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นลักษณะที
สํา คัญ และสถิ ติ ที วัด ได้ ข องประชากรที ช่ ว ยกํ า หนด
ตลาดเป้าหมาย รวมทังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปร
อื น ตั ว แปรด้ านประชากรศาสตร์ ที สํ า คั ญ และ
สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของบุ ญ ญาดา พาหาสิ ง ห์
(2555) ทํ า การวิ จัย เรื องปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเทียวชาวไทย
ทีเดินทางมาเทียวเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี จากผล
การศึกษา พบว่า ลูกค้ าทีมีอายุตา่ งกัน มีพฤติกรรมการ
ซือสิน ค้ า ของลูก ค้ า ตลาดนัด ธนบุรี (สนามหลวง 2)
ด้ านจํ านวนครังทีเดินทางมาต่อ 3 เดือน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยลูกค้ าทีมี
อายุตํากว่าหรื อเท่ากับ 24 ปี มีพฤติกรรมการซือสินค้ า
ด้ า นจํ า นวนครั งที เดิ น ทางมาต่ อ 3 เดื อ น น้ อ ยกว่ า
ลูกค้ าทีมีอายุ 25-34 ปี และ 45 ปี ขึนไป โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลียเท่ากับ 2.07 และ 1.61 ครัง
2. จากผลการศึกษา พบว่า ส่ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ ด้ านราคา และด้ านสถานที มีผลต่อ
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมา
ต่ อ 3 เดื อ น แสดงให้ เห็ น ว่ า หากผู้ บริ หาร ฝ่ าย
การตลาด หรื อผู้มีสว่ นเกียวข้ องให้ ความสําคัญกับส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การทัง 2 ด้ านดังกล่าว ก็จะทํา
ให้ ลู ก ค้ าเดิ น ทางมาซื อสิ น ค้ าที ตลาดเพิ มขึ น ซึ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของเสรี วงษ์ มณฑา (2542, 11) ที
กล่า วว่ า ส่ว นประสมทางการตลาดว่ า เป็ นการที มี
สิ น ค้ า ที ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า
กลุม่ เป้าหมายได้ ขายในราคาทีผู้บริ โภคยอมรับได้ และ
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ผู้บริ โภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมไปถึงการจัด
จําหน่าย กระจายสินค้ าให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการ
ซือหา เพือให้ ความสะดวกแก่ลกู ค้ า ด้ วยความพยายาม
จูงใจให้ เกิดความชอบในสินค้ าและเกิดพฤติกรรมอย่าง
ถูกต้ อง และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของชมภู สายเสมา
(2558) ทําการวิจัยเรื อง ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และพฤติ ก รรมการซื อสิน ค้ า ของผู้บ ริ โ ภค
ตลาดนําคลองลัดมะยม ผลการวิจยั พบว่า ทัศนคติด้าน
ส่ว นประสมทางการตลาด ด้ า นทํ า เลที ตัง และด้ า น
ราคา เป็ นปั จ จัย ที เป็ นตัว กํ า หนดพฤติ ก รรมการซื อ
สินค้ าของผู้บริ โภคตลาดนําคลองลัดมะยม ด้ านความถี
ในการซือสินค้ า (ครัง / 3 เดือน)
นอกจากนีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้ านลักษณะทางกายภาพ และรู ปแบบการดําเนินชีวิต
ด้ านกิจกรรม และด้ านความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรม
การซื อสิน ค้ า ด้ า นค่า ใช้ จ่ า ยในการซื อสิน ค้ า ต่อ ครั ง
แสดงให้ เห็นว่า หากผู้บริ หาร ฝ่ ายการตลาด หรื อผู้มี
ส่ ว นเกี ยวข้ องให้ ความสํ า คั ญ กั บ ส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ และรูปแบบการดําเนินชีวิต ทัง 3 ด้ าน
ดังกล่าว ก็จะทําให้ ลกู ค้ ามีค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าที
ตลาดเพิมขึน ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของบุญญาดา
พาหาสิ ง ห์ (2555) ทํ า การวิ จั ย เรื องปั จจั ย ที มี
ความสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมและความพึง พอใจของ
นัก ท่ อ งเที ยวชาวไทยที เดิ น ทางมาเที ยวเกาะเกร็ ด
จั ง หวัด นนทบุ รี ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จจั ย ด้ านส่ ว น
ประสมทางการตลาดบริ การ ด้ านลักษณะทางกายภาพ
มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมของนักท่องเทียวชาวไทย
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับนัยสําคัญ 0.01 และ
ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของโสภิดา วระนิล (2554)
ทําการวิจยั เรื องรู ปแบบการดําเนินชีวิต และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคใน
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ตลาดปากคลองตลาด ผลจากการวิจัยพบว่า รู ปแบบ
การดําเนินชีวิต ด้ านกิจกรรม และด้ านความสนใจ มี
คว าม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ฤติ กร รม ผู้ บริ โภค ใน ตลา ด
ปากคลองตลาด
3. จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการซือ
สินค้ า ด้ านค่าใช้ จ่ายในการซือสินค้ าต่อครั ง มีผลต่อ
แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื อสิน ค้ า ด้ า นจะกลับ มาซื อ
สินค้ าอีก และพฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังที
เดินทางมาต่อ 3 เดือน มีผลต่อแนวโน้ มพฤติกรรมการ
ซือสินค้ า ด้ านจะแนะนําบุคคลอืนให้ มาซือสินค้ า ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอัปษรศรี ม่วงคง (2552) ทํา
การวิ จัย เรื อง ปั จ จัย ที มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ ก รรมการใช้
บริ การ และความพึง พอใจโดยรวมของลูกค้ าทีมาใช้
บริ การภัตตาคารลอยนําเรื อริ เวอร์ ไซด์ พบว่า พฤติกรรม
การใช้ บ ริ ก ารสามารถทํา นายแนวโน้ มการใช้ บริ ก าร
ภัตตาคารลอยนําเรื อริ เวอร์ ไซด์ของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ภัต ตาคารลอยนํ าเรื อ ริ เ วอร์ ไ ซด์ ด้ า นการกลับ มาใช้
บริ การอีก และด้ านการแนะนําให้ บุคคลทีเกียวข้ องมา
ใช้ บริ การได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ในส่ว นของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์
ของลู ก ค้ าที เดิ น ทางมาซื อสิ น ค้ าตลาดนั ด ธนบุ รี
(สนามหลวง 2) ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี
มี ส ถานภาพสมรส/อยู่ ด้ วยกั น มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน และมี
รายได้ ตอ่ เดือน 10,001-20,000 บาท ซึงข้ อมูลดังกล่าว
นับว่าเป็ นข้ อมูลพืนฐานทีสําคัญในการดําเนินกลยุทธ์
การตลาดในทางการทําธุรกิจเบืองต้ นให้ สอดคล้ องกับ
กลุม่ เป้าหมายของลูกค้ าทีเดินทางมาซือสินค้ าตลาดนัด
ธนบุรี (สนามหลวง 2)

2. จากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่มาซือ
สินค้ าเพราะมีความสะดวกในการเดินทาง มาซือสินค้ า
เพราะตัวเอง และมาซือสินค้ าในช่วงเวลา 13.01 15.00 น. ดังนันควรมีการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นหลัก เช่ น จั ด การวางแผนทํ า โปรโมชั น มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ การท่องเทียวอย่างทังถึงและแพร่ หลาย
เป็ นต้ น
3. จากผลการศึ ก ษาสามารถพยากรณ์ ไ ด้ ว่ า
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมา
ต่อ 3 เดื อ น จะขึ นอยู่กับ ส่ว นประสมทางการตลาด
บริ การ ด้ านราคา และด้ านสถานที ดังนันผู้ประกอบ
การควรให้ ความสําคัญในเรื องดังกล่าวเป็ นลําดับแรก
โดยผู้ประกอบการควรจะให้ ความสําคัญในเรื องของ
ความเหมาะสมของราคาสินค้ าทีวางจําหน่ายภายใน
ตลาด ความคุ้มค่าทีได้ รับเปรี ยบเทียบกับราคาสินค้ า
มีป้ายบอกราคาชัดเจน เพราะราคาสินค้ ามีผลต่อการ
ตัดสินใจซือสินค้ า และยังต้ องให้ ความสําคัญกับทําเล
ทีตังของตลาด ความเหมาะสมในการแบ่งโซนสินค้ า
ภายในตลาด ความสะดวกในการเดิ น ทางมาตลาด
ป้ายชื อร้ านต่าง ๆ ภายในตลาดสามารถมองเห็ น ได้
ชัดเจน และความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อยภายในตลาด
นัดฯ
4. จากผลการวิจยั พบว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่มาซือ
สินค้ าเพราะมีความสะดวกในการเดินทาง มาซือสินค้ า
เพราะตัวเอง และมาซือสินค้ าในช่วงเวลา 13.01 15.00 น. ดังนันควรมีการจัดการและวางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้ องกับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นหลัก เช่ น จั ด การวางแผนทํ า โปรโมชั น มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ การท่องเทียวอย่างทังถึงและแพร่ หลาย
เป็ นต้ น
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5. จากผลการศึ ก ษาสามารถพยากรณ์ ไ ด้ ว่ า
พฤติกรรมการซือสินค้ า ด้ านจํานวนครังทีเดินทางมา
ต่อ 3 เดื อ น จะขึ นอยู่กับ ส่ว นประสมทางการตลาด
บ ริ ก า ร ด้ า น ร า ค า แ ล ะ ด้ า น ส ถ า น ที ดั ง นั น
ผู้ประกอบการควรให้ ความสําคัญในเรื องดังกล่าวเป็ น
ลําดับแรก โดยผู้ประกอบการควรจะให้ ความสําคัญใน
เรื องของความเหมาะสมของราคาสินค้ าทีวางจําหน่าย
ภายในตลาด ความคุ้มค่าทีได้ รับเปรี ยบเทียบกับราคา
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สินค้ า มีป้ายบอกราคาชัดเจน เพราะราคาสินค้ ามีผล
ต่อการตัดสินใจซือสินค้ า และยังต้ องให้ ความสําคัญ
กับทําเลทีตังของตลาด ความเหมาะสมในการแบ่งโซน
สิน ค้ า ภายในตลาด ความสะดวกในการเดิ น ทางมา
ตลาด ป้ายชือร้ านต่าง ๆ ภายในตลาดสามารถมองเห็น
ได้ ชัด เจน และความเป็ นระเบี ย บ เรี ย บร้ อยภายใน
ตลาดนัดฯ
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