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บทคัดย่อ

		 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอนกลางคืน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินเลือกซื้อสินค้าใน
ตลาดนัดกลางคืน โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .936 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตไิ ค-สแควร์ และสถิตสิ หสัมพันธ์เพียรสัน
ผลการวิจัย พบว่า
		 ผู้บริโภคที่เดินเลือกซื้อสินค้าเป็นหญิง ร้อยละ 57.0 เป็นชาย ร้อยละ 43.0 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 27.3
มีการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 44.8 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 36.8 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,00140,000 บาท ร้อยละ 28.0 วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว (เดินเล่น) ร้อยละ 42.5 มีความถี่ในการ
ซื้อสินค้าแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 38.8 วันที่ชอบมาเดินคือวันศุกร์ ร้อยละ 32.3 เวลาที่ชอบมาเดินคือ 19.00-20.00 น. ร้อย
ละ 33.3 เสียค่าใช้จ่ายแต่ละครั้ง ประมาณ 500-1,000 บาท ร้อยละ 23.8 ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการด้วยตนเอง
ร้อยละ 39. ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ที่รู้จักตลาดนัดคือเพื่อน ร้อยละ 39.3
		 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความส�ำคัญต่อการซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญเรื่องสินค้ามีรูปแบบใหม่ ทันสมัย แตกต่างจากตลาดนัดอื่นๆ
และการจัดร้านจ�ำหน่ายสินค้า/บริการออกเป็นโซนๆ อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกัน (2) ด้านสถานที่ ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
เรื่องความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และอยู่ใกล้แหล่งชุมชน (3) ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความ
ส�ำคัญเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า (4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญเรื่องของการ
จัดท�ำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ตั้งตลาดนัดตามแหล่งชุมชนต่างๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ผู้
บริโภครู้จักตลาดนัด
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ตลาดนัดกลางคืน กรุงเทพมหานคร
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Abstract

		 This research study aimed to study the buying behavior in night set-up markets by studying
factors affecting decision making in buying products in night set-up markets.
		 Sample groups consisted of people and tourists moving around in night set-up markets using a
questionnaire with coefficient reliability of .936 to gather data. Statistics used in data analysis were
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, Chi-Square and Pearson Product Moment Correlation.
The research results found the followings:
		 Moving consumers seeking products were 57.0 percent females, 43.0 percent males, 31-40 years
of age, 27.3 percent were bachelor degrees holders, 44.8 percent were company employees, 36.8
percent and average monthly earning between 30,001-40,000 baht represented 28.0 percent, aiming
for buying products and leisure and touring (taking a walk) represented 42.5 percent, frequency in
buying depending on occasion represented 38.8 percent, preferable day was Friday represented 32.3
percent, preferable time to take a walk was 19.00-20.00 hours represented 33.3 percent, spending per
time was around 500-1,000 baht represented 23.8 percent, consumers decided to buy products/
services by themselves represented 39.0 percent, and public relations medium for learning about the
markets was friends representing 39.3 percent.
		 Market mix factors were important to products buying in night set-up markets both in general
and in various aspects were at a high level as follows: (1) On products, consumers emphasized on
products with new designs, modern, different from other markets, and store arrangement of products/
services into zones clearly, non-mixing, (2) On venues, consumers emphasized on safety, availability of
officers on duty during service hours, and proximity to the community, (3) On prices, consumers
emphasized on appropriate prices to products quality, and (4) On market promotion, consumers
emphasized putting up public relations signs explaining the location of the market in various communities
and public relations advertisements in media so that consumers know about the existence of the
market.
Keywords:
				

บทน�ำ

Sustainable Administration, Managerial Effectiveness, His Majesty the King Programs, Thai
Army Television Station

		 “ตลาดนัด”เป็นค�ำทีค่ นไทยรูจ้ กั กันดีมาอย่างช้านาน
ค�ำนี้ประกอบขึ้นจากค�ำว่า “ตลาด” ซึ่งหมายถึง ที่ชุมชน
เพื่อซื้อ-ขายของต่างๆ กับค�ำว่า “นัด” หมายถึง ตกลงกัน
เพือ่ ท�ำการอย่างใดอย่างหนึง่ ตามแต่จะก�ำหนด การก�ำหนด
ตกลงกันว่าจะพบปะกัน เป็นต้น ตลาดนัด จึงหมายถึง ที่
ชุมชนเพื่อซื้อ-ขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจ�ำ จัดให้มี
ขึ้นเฉพาะวันที่ก�ำหนดเท่านั้น ส่วน วิกิพีเดีย ให้ความหมาย
ของตลาดนัดไว้ว่า เป็นตลาดที่มีการก�ำหนดวันเปิดซื้อขาย

เป็นบางวันหรือบางเวลา ปกติแล้วจะมีลกั ษณะเป็นตลาดสด
ซึง่ ขายอาหารสดเป็นหลัก ในวันทีม่ ตี ลาดนัดจะมีผคู้ นคึกคัก
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สินค้าอาจวางขายกับพื้นหรือวางบนโต๊ะ
หรือแผงที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆ นอกจากนี้อาจมีรถกระบะ
วางขายสินค้าเบ็ดเตล็ดจ�ำพวกของใช้ในครัวมาวางขาย
ด้วย มักมีการขายอาหารปรุงส�ำเร็จและขนม ตลาดนัดอาจ
จัดในสถานทีท่ แี่ น่นอนหรือเปลีย่ นสถานทีก่ ไ็ ด้ ความแตกต่าง
ของตลาดนัดและตลาดสดคือ ตลาดสดเป็นตลาดที่มีสินค้า
วางขายทุกวัน (อาจเว้นบางวัน ตามก�ำหนด) แต่ตลาดนัด
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มีก�ำหนดซื้อขายเพียงไม่กี่วันต่อสัปดาห์ หากเปิดขายเป็น
ประจ�ำทุกวันก็จะไม่เรียกว่าตลาดนัด นอกจากนี้ ตลาดนัด
ยังอาจขายสินค้าที่หลากหลายไม่จ�ำเป็นต้องขายอาหารสด
เพียงอย่างเดียว เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ของตกแต่งบ้าน
เป็นต้น
		 ตลาดนั ด กลางคื น เป็ น ธุ ร กิ จ การค้ า ปลี ก อี ก แบบ
หนึ่ง และเป็นแหล่งรวมของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ที่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแหล่งซื้อขายอื่นๆ ซึ่งตลาดนัดจะ
มีสินค้าที่หลากหลายมากมายที่มีความเหมาะสมกับการ
ด�ำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี โดย
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
การจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริมการขาย ที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าโดยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมความ
ต้องการของผู้ซื้อในตลาดนัดกลางคืน ที่มีความหลากหลาย
และแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน จากพฤติกรรมการของผูบ้ ริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและประโยชน์ต่อผู้สนใจจะท�ำธุรกิจขายสินค้า
หรือจัดตลาดนัดสินค้ากลางคืน ตลอดจน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน�ำไปเป็นแนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการ
ตลาด ปรับปรุงและพัฒนาตลาดนัดกลางคืนให้สอดรับกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอนกลางคืน
		 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอนกลางคืน
		 3. เพื่อน�ำข้อมูลและข้อเสนอแนะน�ำไปปรับปรุง
ตลาดนัดให้ดียิ่งขึ้น

สมมติฐานการวิจัย

		 1. ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าในตลาดนัดกลางคืน
		 2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยครั้งนี้ คือ
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ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินเลือกซื้อสินค้าภายใน
ตลาดนัดกลางคืน ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
ดังนั้นจึงกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการคํานวณ
ประชากรกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ท ราบประชากรที่ แ น่ น อน
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2545, 6) โดยกําหนดระดับความ
เชื่อมั่น 95% และยอมให้ความคลาดเคลื่อนได้ 5% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 คน และ
เพิ่มตัวอย่างไว้ 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
เท่ากับ 400 คน
ผู้วิจัยดําเนินการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก ซึ่งผู้วิจัย
จะทําการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ตลาดนัดละ 100
ชุด รวมจํานวน 400 ชุด
การสร้างและทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 ผู้วิจัยได้เสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส�ำหรับการ
ศึกษา ไปท�ำการทดสอบหาความเที่ยงตรง และความเชื่อ
มั่น ของแบบสอบถามดังนี้
		 1. การหาความเทีย่ งตรง เป็นการหาความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา
		 แนวคิด ส�ำนวนภาษา และการใช้ขอ้ ความทีเ่ ป็นการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภค
		 โดยน� ำ แบบสอบที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น ไปปรึ ก ษาผู ้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับค�ำถามในแต่ละข้อ ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษาหรือไม่ จากนัน้ จึงมาแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อด�ำเนินการในขั้นต่อไป
		 2. น�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้
เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
		 3. น�ำแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543,
123) โดยคัดเลือกเฉพาะค่าข้อค�ำถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ระหว่างข้อค�ำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ตั้งแต่
0.5 ขึ้นไป มาใช้ ส่วนข้อที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 น�ำมา
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำของผู้เชีย่ วชาญ

การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ

		 1. การทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยจะหาค่าความ
เชื่อมั่นโดยการน�ำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ
กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินเลือกซื้อสินค้าภายใน
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ตลาดนัดรถไฟ โดยน�ำเครื่องมือวิจัยไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดย
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ซึง่ สามารถวิเคราะห์คา่ ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.936
		 ด้านเนือ้ หา ท�ำการพฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าของ
นักท่องเที่ยวในตลาดนัดกลางคืน โดยศึกษาวัตถุประสงค์
การเดินตลาดนัดกลางคืน ความถี่ในการเดินตลาดนัด วันเวลา จ�ำนวนเงิน/ค่าใช้จา่ ยต่อครัง้ ผูท้ มี่ สี ว่ นในการตัดสินใจ
และสือ่ ประชาสัมพันธ์ และศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอนกลางคืน โดยศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์/สินค้า (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถาน
ที่ (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ส่วนด้านสถานที่ศึกษา ได้แก่ ตลาดนัดตอนกลางคืนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) ตลาดนัดรถไฟ
ศรีนครินทร์ (2) ตลาดนัดเลียบทางด่วนอาจณรงค์ รามอินทรา
(3) สยามพาราไดซ์ ไนท์บาร์ซาร์ และ (4) ตลาดนัดเมเจอร์
รัชโยธิน

		 การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษา
ที่แต่ละบุคคลท�ำการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา
บุคลากร และอืน่ ๆ เกีย่ วกับการบริโภคสินค้า ซึง่ นักการตลาด
ต้องศึกษาว่าสินค้าทีเ่ ขาจะเสนอนัน้ ใครคือผูบ้ ริโภค (Who?)
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?) ท�ำไมจึงซื้อ (Why?) ซือ้ อย่างไร
(How?) ซือ้ เมือ่ ไร (When?) ซือ้ ทีไ่ หน (Where?) ซื้อและใช้
บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมี
อิทธิพลต่อการซื้อเพื่อค้นหาค�ำตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค
		 โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจงู ใจ
ที่ท�ำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่มต้นจาก
การที่เกิดสิ่งกระตุ้น ที่ท�ำให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้น
ผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อื้ (Buyer’s black box)
ซึง่ เปรียบเสมือนกล่องด�ำ ทีผ่ ผู้ ลิตและผูข้ ายไม่สามารถคาด
ได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อที่จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะ
ต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’ sresponse) หรือการ ตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase
decision)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

		 1. พฤติกรรมของผู้ซื้อ
		 ผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรม
ของผู้บริโภค (Buyer behavior) ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของ
การปฏิบัติการบริโภค ซึ่งหมายถึง การกระท�ำของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการ
ด้วยเงิน และรวมทัง้ กระบวนการตัดสินใจ ซึง่ เป็นตัวก�ำหนด
ให้มีกระบวนการกระท�ำนี้ พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้นเราหมาย
รวมถึงผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม (Industrial buyer) หรือ
เป็นการซื้อบริษัทในอุตสาหกรรมหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อ แต่
พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเราเน้นถึงการซื้อของผู้บริโภค
เอง ปกติเรามักใช้ค�ำว่า พฤติกรรมของลูกค้า (Customer
behavior) แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซื้อได้ค�ำทั้งสองคือ
พฤติ ก รรมผู ้ ซื้ อ และพฤติ ก รรมลู ก ค้ า นี้ เ ป็ น ความหมาย
เหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลักษณะในทางเศรษฐกิจของ
การบริโภคมากกว่า
		 2. การซื้อและการบริโภค
		 ค�ำว่า พฤติกรรมผูบ้ ริโภค นัน้ ในความหมายทีถ่ กู ต้อง
มิใช่หมายถึง การบริโภค แต่หากหมายถึงการซื้อของผู้
บริโภค จึงเน้นถึงตัวผู้ซื้อเป็นส�ำคัญและที่ถูกต้องแล้ว การ
ซื้ อ เป็ น เพี ย งกระบวนการหนึ่ ง ของการตั ด สิ น ใจและไม่

		 1. ทราบถึ ง พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ของ
นักท่องเที่ยวในตลาดนัดตอนกลางคืน
		 2. ทราบถึงปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดตอนกลางคืน
		 3. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารจัดการตลาดนัดกลาง
คืน ผู้ขายสินค้าและบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน�ำไปเป็น
แนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ปรับปรุงและ
พั ฒ นาตลาดนั ด กลางคื น ให้ ส อดรั บ กั บ พฤติ ก รรมของผู ้
บริโภคต่อไป

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

		 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและ
การตัดสินใจซื้อ
		 Kotler, Philip. (1999 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
หมายถึง การกระท�ำของบุคคลใดบุคคลหนึง่ เกีย่ วข้องโดยตรง
กับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท�ำของ
บุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
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สามารถแยกออกได้จากการบริโภคสินค้า ทั้งที่กระท�ำโดย
ตัวผู้ซื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวซึ่ง
มีผู้ซื้อท�ำตัวเป็นผู้แทนให้ การซื้อแทนนั้น ผู้ซื้อแทนจะเป็น
ผู้ท�ำงานแทนความพอใจของผู้ที่จะบริโภคอีกต่อหนึง่ ด้วย
เหตุผลนีเ้ อง ผูว้ เิ คราะห์การตลาดจึงต้องระวังอยู่เสมอถึง
ความสัมพันธ์นั้น
		 สรุป พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง การกระท�ำของ
บุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการหาให้
มาและการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ส่วนพฤติกรรมผู้ซื้อนั้น
หมายถึง การกระท�ำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการด้วยเงิน และรวมถึงการ
ตัดสินใจ
		 บทบาทพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หมายถึง บทบาทของ
ผูบ้ ริโภคทีเ่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจซือ้ จากการศึกษาบทบาท
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค นักการตลาดได้นำ� มาประยุกต์ใช้ใน
การก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา
และผู้แสดงโฆษณา (Presenter) ให้บทบาทใดบทบาท
หนึ่ง เช่น ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อ และผู้ใช้
โดยทั่วไปมี 5 บทบาทคือ
		 1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) บุคคลที่รับรู้ถึงความจ�ำเป็น
หรือความต้องการ ริเริ่มซื้อ และเสนอความคิดเกี่ยวกับ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
		 2. ผู้มีอิทธิพล (Influence) บุคคลที่ใช้ค�ำพูดหรือ
การกระท�ำตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อ การซื้อ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
		 3. ผู้ตัดสินใจ (Decision) บุคคลผู้ตัดสินใจหรือมี
ส่วนในการตัดสินใจว่าจะซือ้ หรือไม่ซอื้ อะไร ซือ้ อย่างไร หรือ
ซื้อที่ไหน
		 4. ผู้ซื้อ (Buyer) บุคคลที่ซื้อสินค้าจริง
		 5. ผู้ใช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
บริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
		 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค เป็นการค้นหาหรือ
วิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อ
ทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซื้อและการ
ใช้ของผู้บริโภคค�ำตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
จัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

		 ปภากร สุวรรณธาดา (2538, อ้างถึงใน ศิริวรรณ
เสรีรัตน์, 2541) ได้กล่าวว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผู้บริโภคด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดให้เหมาะสม เมือ่ ผูซ้ อื้ ได้รบั สิง่ กระตุน้ อืน่ ๆ ผ่านเข้ามา
ในความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ อื้ ซึง่ เปรียบเสมือนกล่องด�ำทีผ่ ขู้ าย
ไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผูข้ ายคือค้นหาลักษณะของ
ผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพลจากสิ่งได้บ้าง การ
ศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์
ส�ำหรับผู้ขายคือท�ำให้ทราบความต้องการและลักษณะของ
ลูกค้าเพื่อที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้น
และสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 ปัจจัยคือปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
		 1. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factors) เป็น
สัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นที่ยอมรับจากรุ่น
หนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็นตัวก�ำหนดและควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย์ในสังคมหนึ่งค่านิยมในวัฒนธรรมจะก�ำหนด
ลักษณะของสังคม และก�ำหนดความแตกต่างของสังคมหนึง่
จากสังคมอืน่ วัฒนธรรมเป็นสิง่ ทีก่ ำ� หนดความต้องการและ
พฤติกรรมของบุคคล
		 2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เป็นปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ�ำวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ ประกอบด้วย
		 2.1 กลุม่ อ้างอิง เป็นกลุม่ ทีบ่ คุ คลเข้าไปเกีย่ วข้อง
ด้วย ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยม
ของบุคคลในกลุ้มอ้างอิง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
			 2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว
เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน
			 2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้น
น�ำในสังคม เพื่อนร่วมอาชีพ และร่วมสถาบัน บุคคลใน
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคม
			 2.2 ครอบครัว บุคคลในครอบครัวถือว่ามี
อิทธิพลมากที่สุด ทัศนคติ ความคิดเห็น และค่านิยมของ
บุคคลเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
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		 2.3 บทบาทและสถานะบุคคลจะเกี่ยวข้องกับ
หลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบัน
ต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่ม
		 3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การ
ตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของ
คนทางด้านต่าง ๆ ได้แก่
			 3.1 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน
			 3.2 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด�ำรง
ชีวติ ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว การด�ำรงชีวติ
ในแต่ ล ะขั้ น ตอนเป็ น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความต้ อ งการ
ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท�ำให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
			 3.3 อาชีพของแต่ละบุคคล จะน�ำไปสู่ความ
จ�ำเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน
			 3.4 รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ
บริการ และยังเกี่ยวข้องกับอ�ำนาจในการซื้อและทัศนคติ
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน
			 3.5 รูปแบบการด�ำรงชีวิต ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม
ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือก
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลอยู่กับค่านิยมและรูปแบบการด�ำรง
ชีวิต โดยรูปแบบการด�ำรงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมา
ในรูปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น
		 4. ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา (Psychological factor)
การเลือกซือ้ ของบุคคลได้รบั อิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา
ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ปั จ จั ย ภายในตั ว ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า
กล่าวโดยสรุปปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคคือ
ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและปัจจัยทางด้านสังคม รวมถึง
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา และทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลซึ่ง
ปัจจัยทั้ง 4 ล้วนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการบริโภคและ
บริการที่แตกต่างกัน
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
		 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, 80-81) ได้
กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการ
ตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึง
พอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
		 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสู่

ตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช้หรือการบริโภคที่
สามารถท�ำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong &
Kotler. 2009, 616) ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ
และชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้า บริการ
สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะ
มีตวั ตนหรือไม่มตี วั ตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีอรรถ-ประโยชน์
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผล
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก�ำหนดกลยุทธ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามค�ำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ (1) ความแตก
ต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความ
แตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
(2) องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product
Component) เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปร่างลักษณะ
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เป็นต้น (3) การก�ำหนด
ต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อแสดงต�ำแหน่งที่แตกต่าง
และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้าหมาย (4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มี
ลักษณะใหม่และปรับปรุงให้ดีขึ้น (New and Improved)
ซึ่ ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ (5) กลยุทธ์เกีย่ วกับส่วนประสม
ผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ (Product
Line)
		 2. ราคา (Price) หมายถึง จ�ำนวนที่ต้องจ่ายเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับ
เงินที่จ่ายไป (Armstrong and Kotler, 2009, 616) หรือ
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่
สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost)
ของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า
คุณค่าสูงกว่าราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผู้ก�ำหนด
กลยุทธ์ด้านราคาต้องค�ำนึงถึง (1) คุณค่าที่รับรู้ในสายตา
ของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าในคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์นั้น (2) ต้นทุนสินค้าและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การแข่งขัน (4) ปัจจัยอื่น ๆ
		 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่อง
มื อ การสื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความพอใจต่ อ ตราสิ น ค้ า หรื อ

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจต่อตรา
สินค้าหรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้จูงใจให้เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความ
ทรงจา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการ
ซื้อ (Etzel, walker
Stanton, สมาคมนั
2007, p. 677)
ดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
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ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย
selling)ด ทหรืาการขาย
และการติ
อสื่อเกิสารโดยไม่
ใช้คน (Non
personal
selling) เครื่องมื
อ โดย
Marketing
Communication
(IMC))
บริ(Personal
การ หรือความคิ
อต่อบุคคล
โดยใช้จดูงต่ใจให้
ด (Integrated
พิจารณาถึ
งความเหมาะสมกั
ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน
ความต้
องการหรื
่อเตือนความทรงจ�
ำ (Remind)
ใน อกใช้
ในการติ
ดต่ออสืเพื่อสารมี
หลายประการ
องค์การอาจเลื
หนึ่งหรื
อหลายเครื่องมืบอลูซึก่งค้ต้าองใช้
ผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้
หลักการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing
และพฤติกรรมการซื้อ (Etzel, walker & Stanton, 2007, 		 4. การจัดจ�ำหน่าย (Place หรือ Distribution)
Communication
โดยพิ
งความเหมาะสมกั
บลูง กโครงสร้
ค้า ผลิาตงของช่
ภัณฑ์อคงทางซึ
ู่แข่งขัง่ นประกอบด้
โดยบรรลุ
วยสถาบันและ
677)
หรือเป็นการติดต่(IMC)]
อสือ่ สารเกี
ย่ วกัจบารณาถึ
ข้อมูลระหว่
างผูข้ าย หมายถึ
กับจุผูด้ซมุื้อ่งเพื
่อสร้างทั
ศนคติ
หมายร่
วมกั
นได้และพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อ กิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไป
สือ่ สารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท�ำการขาย ยังตลาด สถาบันที่น�ำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ
4. การจัดจาหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วย
และการติดต่อสือ่ สารโดยไม่ใช้คน (Non personal selling) สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัว
นและกิดจต่กรรมใช้
่อเคลื่อนย้ายสิ
าและบริกสิารจากองค์
กรไปยั
งตลาด งสถานบั
นค้า ประกอบด้
วย การขนส่
การคลันงสิทีน่นค้าา และการเก็บ
เครืสถาบั
่องมือในการติ
อสื่อสารมีเพื
หลายประการ
องค์นกค้ารอาจ
ค้าคงคลั่ชง่วยในการกระจายตัวสินค้า
เลือผลิ
กใช้ตหภันึณ่งฑ์
หรือออกสู
หลายเครื
่องมืาอหมายคื
ซึ่งต้องใช้อสถาบั
หลักการเลื
อกใช้ ส่รักวษาสิ
่ตลาดเป้
นการตลาด
นกิจนกรรมที
เครืประกอบด้
่องมือการสืว่อยสารการตลาดแบบประสมประสานกั
น บรักษาสินค้าคงคลัง
การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็
กรอบแนวความคิ
กรอบแนวความคิ
ด ด
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
		

ตัวแปรอิสระ				

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์/สินค้า (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านสถานที่ (Place)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)

H1

H2

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ตลาดนัดกลางคืน
- วัตถุประสงค์การเดินตลาดนัด
- ความถี่การใช้บริการ
- วัน-เวลาที่ใช้บริการ
- จานวนเงินที่ใช้ต่อครั้ง
- ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ
- การรู้จักตลาดนัด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .936 เนื้อหา
ในแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ 1 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ กี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แบบสอบถามเป็นแบบให้
เลือกตอบ
		 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
การเดินตลาดนัดตอนกลางคืน ความถีก่ ารใช้บริการ วัน-เวลา
ที่ใช้บริการ จ�ำนวนเงิน/ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง บุคคลที่มีส่วนใน
การตัดสินใจ และการรู้จักตลาดนัดกลางคืน แบบสอบถาม
เป็นแบบให้เลือกตอบ
		 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ค วาม
ส�ำคัญต่อการซื้อสินค้าในตลาดนัดตอน กลางคืน โดยศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จ�ำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์/สินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริม
การตลาด แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
คือ ส�ำคัญมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
		 ส่วนที่ 4 ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของผู ้
บริโภคเกี่ยวกับตลาดนัดตอนกลางคืน ข้อค�ำถามเป็นแบบ
ปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

		 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้โปรแกรม

ส�ำเร็จรูป ดังนี้
		 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ ริโภค และพฤติกรรมการ
เลือกซือ้ สินค้าตลาดนัดกลางคืน วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ
		 2. ปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการซื้อสินค้าในตลาด
นัดตอนกลางคืน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 3. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 วิเคราะห์ด้วยสถิติ
ไค-สแควร์ ส่วนสมมติฐานที่ 2 วิเคราะห์ดว้ ยสถิตสิ หสัมพันธ์
เพียรสัน โดยก�ำหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิทธิส์ ห
สัมพันธ์ ดังนี้
		 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ได้อยู่ที่ 0.00-0.33 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์กันในระดับตํ่า
		 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ได้อยู่ที่ 0.34-0.66 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
		 ถ้าค่าสัมประสิทธิ์ได้อยู่ที่ 0.67-1.00 หมายถึง มี
ความสัมพันธ์กันในระดับสูง

สรุปผลการวิจัย

		 1. ข้อมูลเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผูบ้ ริโภค
เป็นหญิง ร้อยละ 57.0 เป็นชาย ร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี ร้อยละ 27.3 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 44.8 มีอาชีพ เป็นพนักงานบริษทั ร้อยละ
36.8 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 - 40,000
บาท ร้อยละ 28.0
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ตาราง 1 จ�ำนวน และร้อยละของลักษณะประชากร จ�ำแนกตามเพศ
		 ตัวแปร				
เพศ
		 ชาย				
		 หญิง				
รวม			
อายุ				
		 ต�่ำกว่า 20 ปี			
		 20-30 ปี				
		 31-40 ปี				
		 41-50 ปี				
		 51-60 ปี				
		 61 ปีขึ้นไป			
		 รวม			
ระดับการศึกษา
		 ประถม/มัธยมศึกษา		
		 ปวช./ปวส.			
		 ปริญญาตรี			
		 ปริญญาโทและสูงกว่า		
		 รวม			
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
		 ต�่ำกว่า 10,000 บาท		
		 10,000-20,000 บาท		
		 20,001-30,000 บาท		
		 30,001-40,000 บาท		
		 40,000-50,000 บาท		
		 มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
รวม			

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

172
228
400

43.0
57.0
100.0

36
80
109
77
65
33
400

9.0
20.0
27.3
19.3
16.2
8.2
100.0

42
77
179
102
400

10.5
19.2
44.8
25.5
100.0

57
68
95
112
40
28
400

14.2
17.0
23.8
28.0
10.0
7.0
100.0
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		 2. พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลาง
คืน วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน
ของผูบ้ ริโภคคือเพือ่ พักผ่อนและท่องเทีย่ ว (เดินเล่น) ร้อยละ
42.5 มีความถี่ในการซื้อสินค้าแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 38.8
วันที่ชอบมาเดินตลาดนัดคือวันศุกร์ ร้อยละ 32.3 เวลาที่
ชอบมาเดินตลาดนัดคือ 19.00-20.00 น. ร้อยละ 33.3
ร้อยละ 22.3 จ�ำนวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่าย ประมาณ 5001,000 บาท ร้อยละ 23.8 ผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้า/
บริการคือตัวผูบ้ ริโภคเอง ร้อยละ 39.0 ส่วนสือ่ ประชาสัมพันธ์
ที่รู้จักตลาดนัดคือเพื่อน ร้อยละ 39.3
		 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความส�ำคัญ
ต่อการซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก เรียงตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์
พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของสินค้ามีรปู แบบใหม่
ทันสมัยแตกต่างจากตลาดนัดอืน่ ๆ และการจัดร้านจ�ำหน่าย
สินค้า/บริการออกเป็นโซนๆ อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกัน (2)
ด้านสถานที่ พบว่า ผูบ้ ริโภคให้ความส�ำคัญในเรือ่ งของความ
ปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และ
ตลาดนัดตัง้ อยูใ่ กล้แหล่งชุมชน (3) ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริโภค
ให้ความส�ำคัญในเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของ
สินค้า และผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้ (4) ด้านการส่ง
เสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญในเรื่องของ
การจัดท�ำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ตั้งตลาดนั ด ตาม
แหล่งชุมชนต่างๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักตลาดนัด

ผลการทดสอบ

		 1. สมมติฐานที่ 1 พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืน อายุ พบว่า มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด
กลางคืนเฉพาะด้านวัตถุประสงค์การเลือกซือ้ สินค้า วัน-เวลา
ในการเดิน จ�ำนวนเงินที่ใช้ และผู้มีส่วนในการตัดสินใจซื้อ
ระดับการศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
เลือกซือ้ สินค้าในตลาดนัดกลางคืนเฉพาะเรือ่ งวัตถุประสงค์
ความถี่ในการเดินตลาดนัด วัน-เวลาที่เดินตลาดนัด อาชีพ
พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าใน
ตลาดนัดกลางคืนเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์ ความถี่ในการ
เดินตลาดนัด วัน-เวลาที่เดินตลาดนัด และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน พบว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ

สินค้าในตลาดนัดกลางคืนเฉพาะเรื่องวัตถุประสงค์การ
เลือกซื้อสินค้า วัน-เวลาที่เดินตลาดนัด จ�ำนวนเงินที่ใช้
การตัดสินใจซื้อ และสื่อประชาสัมพันธ์
2. สมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาดในภาพรวมไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซือ้
สินค้าในตลาดนัดกลางคืน แต่พบว่าผูม้ สี ว่ นในการตัดสินใจ
ซื้อมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
นัยส�ำคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล

		 จากการศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ใน
ตลาดนัดกลางคืนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
บางประเด็นที่น�ำมาอภิปรายผล ดังนี้
		 1. ปัจจัยประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบ
ว่า มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในตลาด
นัดกลางคืน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศนา หงส์มา
(2555) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านประเภทของสินค้า OTOP
ในการเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ ศิริอ�ำไพ (2555)
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าของนักท่องเทีย่ ว
ตลาดโบราณบ้านสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา)
จังหวัดอุทยั ธานี พบว่า อาชีพของนักท่องเทีย่ วมีความสัมพันธ์
กับช่วงเวลาในการซือ้ สินค้า การจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้าแต่ละ
ครั้ง ประเภทสินค้าที่ซื้อ และวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นอย่างมาก โดยระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ของผูบ้ ริโภคมีความสัมพันธ์
กันกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและการใช้ประโยชน์จากตัว
สินค้าในลักษณะที่แตกต่าง โดยผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมี
ความถี่ในการซื้อ และรูปแบบสินค้าที่ทันสมัยกว่า ดังนั้น
ผู้ประกอบการตลาดนัดกลางคืนจึงควรมีการสร้างกลยุทธ์
ในเรื่องของราคาให้เหมาะสมกับสินค้า และรูปแบบของ
สินค้าให้มีความแปลก หลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีทาง
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เลือกมากขึ้น เป็นต้น
2. พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าในตลาดนัดกลางคืน
		 จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มวี ตั ถุประสงค์
ในการเดินตลาดนัดกลางคืนเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยว
ร้อยละ 42.5 รองลงมาซื้อเสื้อผ้า/เครื่องประดับ และรับ
ประทานอาหาร ตามล�ำดับ สอดคล้องกับผลการส�ำรวจของ
Cotton USA ที่ส�ำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของ
ผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคคนไทยนิยมซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดนัด
ร้อยละ 90 สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนัชพร ใหม่จันทร์
(2556) ที่ท�ำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
จากตลาดนัดกลางคืน พบว่า ผู้บริโภคมาเลือกซื้อเครื่อง
แต่งกายเพราะมีสินค้าให้เลือกมาก ส่วนทัศนา หงส์มา
(2555) วิไลวรรณ ศิริอ�ำไพ (2555) และทรงสิริ วิชิรานนท์
และทรงชัย ทองปาน (2552) จัดท�ำรายงานการวิจัย เรื่อง
พัฒนาการและการด�ำรงอยู่ของตลาดนัด พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่มาเลือกซื้ออาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งนี้
เพราะตลาดนัดกลางคืนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของคนเมือง
อย่างกรุงเทพมหานครที่หลีกหนีความจ�ำเจทั้งสภาพการ
จราจร อากาศที่ร้อนอบอ้าว ตลาดนัดกลางคืน กลายเป็น
แหล่งช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับ
สินค้าที่วางจ�ำหน่ายก็มีหลากหลายในแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่น
แตกต่างกันไป แต่จะมีสินค้าท�ำเองประเภทดีไอวาย (Do It
Yourself) น�ำมาขายตรงกับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคนี้ และ
ราคาก็ไม่สูงมากนัก ซึ่งจะหาซื้อไม่ได้ในห้างสรรพสินค้า
		 3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
		 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความส�ำคัญต่อ
การซื้อสินค้าในตลาดนัดกลางคืนในระดับมาก ปัจจัยแต่ละ
ด้านอภิปรายผลได้ ดังนี้
			 3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคให้ความ
ส�ำคัญเป็นล�ำดับแรก เรือ่ งทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญในระดับ
มากทีส่ ดุ คือ สินค้าทีว่ างจ�ำหน่ายต้องมีรปู แบบใหม่ ทันสมัย
ไม่เหมือนใคร และมีการจัดร้านออกเป็นโซนๆ อย่างชัดเจน
(x = 4.32, S.D. = 0.61) สินค้ามีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย สอดคล้องกับการ ศึกษาของ ทัศนา หงส์มา
(2555) จัดท�ำรายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ซื้อในตลาดนัด
กรณีศกึ ษาตลาดนัดในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
และวิไลวรรณ ศิริอ�ำไพ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวตลาดโบราณบ้าน
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สะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี จะ
เห็ น ได้ ว ่ า ตลาดนั ด โดยทั่ ว ไปสร้ า งความแตกต่ า งของ
ผลิตภัณฑ์ หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน เช่น ตลาด
นัดรถไฟ เป็นตลาดนัดทีเ่ หมาะส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบของโบราณ
รักความคลาสสิค ของมือสองของสะสม ของโบราณ นาฬิกา
ชั้นไม้ โคมไฟ ของประดับชิ้นเล็กๆ อุปกรณ์อะไหล่จักรยาน
ซีดีเพลงเก่าๆ เป็นต้น ภายในตลาดรถไฟมีการแบ่งพื้นที่
ออกเป็นโซนๆ อย่างชัดเจน คือ โซนด้านนอก เป็นพื้นที่
เปิดท้ายขายของ มีของกิน ของใช้ ของใหม่ ของมือสอง
ของสะสม ของเก่า ของเล่น ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของ
โบราณ รถโบราณ จักรยานโบราณ เสือ้ ผ้า แฟชัน่ และต้นไม้
เป็นต้น ส่วนโซนด้านใน มีลักษณะเป็นโกดัง เฟอร์นิเจอร์
ย้อนยุค ส่วนตรงลานโล่งเป็นที่ขายของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า
แนววินเทจ ตุ๊กตาหลากแบบ และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง
ตลาดนัดแต่ละแห่งจะมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค และมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปแต่จะเป็นทีร่ บั รู้
ของผู้บริโภค ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ซื้อมาใช้บริการในตลาด
นัดสูงสุดคือ ความหลากหลายของสินค้าและบริการ (ทรง
สิริ วิชิรานนท์ และทรงชัย ทองปาน, 2552, พอเจตร์ เรือง
กลัด, 2555, ธนัชพร ใหม่จันทร์, 2556)
			 3.2 ด้านสถานที่ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับทีส่ อง เรือ่ งทีผ่ บู้ ริโภคให้ความส�ำคัญในระดับมาก
ที่สุดคือ สถานที่ต้องมีความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ และสถานที่ต้องอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนที่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก(x = 4.25, S.D. =
0.51) สอดคล้องกับการศึกษาของ พอเจตร์ เรืองกลัด
(2555) ที่ศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัดและวิถีชีวิตของ
ชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มสี ว่ นร่วม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ พ่อค้าแม่คา้ ทีม่ าขายของ
ที่ตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง พบว่า สถานที่จัดตลาดนัด
ต้องจัดให้ใกล้ชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อ
ผูบ้ ริโภค ในขณะที่ ทรงสิริ วิชริ านนท์ และทรงชัย ทองปาน
(2552) กล่าวถึง ท�ำเลทีต่ งั้ ของตลาดนัดว่าต้องมีความสะดวก
ในการเดินทาง ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้
ตลาดนัดด�ำเนินต่อไปได้
			 3.3 ด้านราคา พบว่า ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับที่สาม เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญในระดับ
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มากที่สุดคือ ราคาต้องเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการ (x = 4.23, S.D. = 0.51) สอดคล้องกับการศึกษาของ
เรณุ แสงอาวุธ (2553) ทีศ่ กึ ษาพฤติกรรมการใช้บริการตลาด
นัดของประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้เพราะราคา เป็นจ�ำนวนเงินที่เป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะ
ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสินค้า
หรือบริการ ซึ่งหากผู้บริโภครู้สึกว่าจ�ำนวนเงินที่ต้องเสียไป
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการที่จะได้รับแล้ว
ย่อมท�ำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งการตัดสินในด้าน
ราคาไม่จำ� เป็นต้องเป็นราคาสูงหรือต�ำ่ แต่เป็นราคาทีผ่ บู้ ริโภค
เกิดการรับรูใ้ นคุณค่าของสินค้า/บริการทีจ่ ะได้รบั ซึง่ พอเจตร์
เรืองกลัด (2552) กล่าวถึงรูปแบบการค้าขายในตลาดนัด

ว่าเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ไม่ได้หวังก�ำไรมากนัก การ
เจรจาต่อ รองราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจก่อนที่
จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของ
ตลาดนัด
			 3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับที่สี่ เรื่องที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญ
ในระดับมากทีส่ ดุ คือการจัดท�ำป้ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ตามแหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อให้รู้จักตลาดนัด (x = 4.20,
S.D. = 0.61) ซึ่งการโฆษณาเป็นการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้หรือรู้จักตลาดนัด
มากขึ้น
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