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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย 2) ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว 3) ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 4) ศึกษา

ถึงล�าดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร และ 5) เสนอ

แนะแนวทางการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักรให้เป็นที่พึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวแก่กอง

อ�านวยการตลาดนัดจตุจักร และกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเทีย่วชาวไทย

ทีเ่ดินทางมาเทีย่วยงัตลาดนัดจตจัุกร จ�านวน 416 คน

 ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านประชากรศาสตร์พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 11-20 ปี (อายุเฉลี่ย 27.1 ปี) สถานภาพโสด มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 - 

15,000 บาท และส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 2) ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เดินทางมาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรทุกสัปดาห์ ต้องการมาเดินพักผ่อนชมสินค้าโดย

ไม่ได้ตั้งใจซื้อสินค้าไว้ล่วงหน้า เวลาที่นิยมเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าคือ ช่วงเวลา 14.00-18.00 น.

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางมากที่สุด ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT/BTS สินค้าที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า

และเคร่ืองประดับ 3) ด้านความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักรพบว่า ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สามารถต่อรองราคาสินค้าได้ 

รองลงมาคือ สินค้ามีราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ และการที่มีร้านค้าจ�านวนมากให้เลือกซื้อ ตามล�าดับ 4) ด้าน

ความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการท่องเทีย่วพบว่า นักท่องเทีย่วหญงิมอีตัราการใช้จ่าย

มากกว่านักท่องเทีย่วชาย นักท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพโสดนิยมเลอืกซือ้สนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเครือ่งประดบั 

ส่วนนักท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพสมรสจะนิยมเลอืกซ้ือสนิค้าประเภทเสือ้ผ้าและเครือ่งประดับ และสนิค้าประเภท

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในสดัส่วนใกล้เคยีงกัน 5) ด้านความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ทีม่ต่ีอระดบั
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ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดพบว่า นักท่องเที่ยวชายมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านสินค้าไม่

ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธ์ิ ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงมีความพึงพอใจสูงสุดในด้านสินค้ามีราคาถูกกว่า

ที่อื่น ๆ และสามารถต่อรองราคาสินค้า 6) ด้านล�าดบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจมา

ตลาดนัดจตจัุกร พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจมาตลาดนัดจตจัุกรสงูสดุ 5 ล�าดบัแรก 

ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกซื้อหลายประเภท รองลงมาคือ สินค้ามีความสอดคล้องกับความต้องการ สามารถ

ต่อรองราคาสินค้าได้ สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และสินค้ามีราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ ตามล�าดับ 

ค�าส�าคัญ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

Abstracts

 The objectives of this research were to study the demographic characteristics of

Thai tourists, to study the tourist behavior, to study the level of tourists’satisfaction towards 

the marketing mix of the Chatuchak Weekend Market and to recommend the guidelines to the 

Office of the Chatuchak Weekend Market and the group of retailers in Chatuchak Weekend 

Market in developing of the marketing mix to satisfy the tourists. The research sample group 

consisted of 416 Thai tourists.

 The study revealed that 1) regarding the demographic characteristics, most of the 

Thai tourists were male, aged 11 – 20 (mean = 27.1 years old), single; the majority of them 

have a bachelor’s degree and an average income of 10,000 – 15,000 baht. 2) As for the 

tourist behavior, most of them came to Chatuchak Weekend Martket every week to

leisurely enjoy looking at goods without any intentions of buying. Their popular timing was 

between 2.00 – 6.00 pm and they preferred to come to the market by BTS or MRT.

They were most likely to buy clothes and accessory. 3) With regard to their satisfaction for 

the marketing mix of Chatuchak Weekend Market, the top three factors that attracted 

them were (1) they could buy things at bargain prices (2) things at Chatuchak Weekend 

Market were cheaper compared to other places (3) there were more shops offering products 

for selection (4) In terms of demographic differences in tourist behavior, female tourists 

spent more than the male tourists. Those who were single tend to buy clothes and accessory 

while the married tourists would buy clothes, accessory, furniture and home décor items, 

but their spending amount were nearly the same. (5) In terms of demographic difference 

on satisfaction about the marketing mix, the male tourists were most satisfied with the 

products that were not counterfeit or pirated while the female tourists were happy at the 

cheaper products compared to other places and the fact that they can bargain for prices
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(6) As for the sequence of marketing mix influencing the tourists decision in choosing to 

come to Chatuchak Weekend Market, there were five priorities, namely (1) there were various 

products to choose and buy (2) the products in the market met the tourists’ requirement (3) 

the tourists can bargain for prices (4) the qualities of products were suitable to the prices 

(5) the prices of the products in Chatuchak Weekend Market were cheaper compared to 

other market places.
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	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดว่ามีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ทั่วโลก	 รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียว	

เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการท่องเที่ยวโลก	โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน	ต่างมีการ

ก�าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพือ่ดึงดูดนกัท่องเทีย่วจากทัว่โลกให้เข้ามาท่องเทีย่วยงัประเทศของตนให้

มากขึน้	ประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญของการท่องเท่ียวในฐานะทีเ่ป็นกลไกในการช่วยรกัษาเสถยีรภาพ	

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	โดยมีการจัดท�าแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.	2555-

2559	 จัดท�าโดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	 เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของประเทศ	 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาถึงแม้จะประสบความส�าเร็จในแง่ของจ�านวน	 และ	

รายได้จากการท่องเที่ยวแต่ในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการพบว่า	 ยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ

ที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	 พ.ศ.	 2558-2560	

ขึ้น	 โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข	 หรือพัฒนาเพื่อวางรากฐานการ

พัฒนาในระยะถัดไป	 พร้อมท้ังให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่วคุณภาพ	โดยให้ความส�าคัญกับคุณภาพของการท่องเทีย่ว	เพือ่พฒันา

ให้ประเทศไทยเป็นประเทศจุดหมายปลายทางเพือ่การเดินทางมาพกัผ่อนท่ีมคุีณภาพ	(Quality	Leisure	

Destination)	มุ่งเน้นประเด็นส�าคัญในการพัฒนา	6	ประเด็น	ซึ่งประเด็นแรกที่มีการให้ความส�าคัญ

ในการพัฒนา	คือ	การเพิ่มความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

(Higher	 Tourist	 &	 Stakeholder	 Satisfaction)	 โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

ท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมาตรฐาน	 และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	 มีความปลอดภัย	 ความสะอาด	 พัฒนา

บุคลากร	 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีใจพร้อมให้บริการ	 และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวที่มี

ความสะดวก	 โดยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง	

ครอบคลุมเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่จะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

	 จากการส�ารวจความคิดเห็นเรื่อง	 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการมา

ท่องเที่ยวกรุงเทพ	ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	(2552)	พบว่า	แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวในกรุงเทพฯ	มี	6	แห่ง	ได้แก่	ถนนข้าวสาร	ถนนสีลม	ประตูน�้า	หัวล�าโพง	

วัดพระแก้ว	 และ	 ตลาดนัดจตุจักร	 (ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ:	 2552)	 โดยตลาดนัดจตุจักร

จดัว่าเป็นทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างดีทัง้ในกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวไทย	และนักท่องเทีย่วต่างชาติ	เน่ืองจากเป็น

ศูนย์รวมร้านจ�าหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท	 ราคาต�่า	 และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 โดย

ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักรมีพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าทั้งสิ้นประมาณ	 100,000	 ตารางเมตร	 มีร้านค้าจ�านวน
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มากกว่า	9,000	ร้านค้า	โดยแบ่งเป็น	27	โครงการ	ตามประเภทของสินค้าที่จ�าหน่าย	ได้แก่	ผักและ

ผลไม้	 เสื้อผ้า	 สัตว์เลี้ยง	 ต้นไม้	 อาหารปรุง	 อาหารส�าเร็จรูป	 อาหารสด	 และเบ็ดเตล็ด	 ซ่ึงข้อมูล

จากกองอ�านวยการของตลาดนัดจตุจักร	ปี	2556	พบว่า	จ�านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ	เลือกซื้อ

สินค้าในตลาดนัดจตุจักร	 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ	 120,000	 คน	 ในจ�านวนนี้	 ร้อยละ	 30	 เป็น

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	(ผู้จัดการ	ออนไลน์,	2556)	

	 จากการทีก่ระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	 ได้ให้ความส�าคัญของกรอบแนวคิดในการพัฒนา

คุณภาพของการท่องเท่ียว	 ในประเด็นการพัฒนา	 การเพิ่มความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและ

ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	(Higher	Tourist	&	Stakeholder	Satisfaction)	ประกอบกับ	

ความนิยมของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเลือกซ้ือสินค้าที่ตลาดนัดจตุจักร	 ผู้วจัิยจงึต้องการศึกษา

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร	 โดยมุ่งเน้น

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย	 เพื่อน�าผลการศึกษาที่ได้มาเผยแพร่เป็นแนวทางให้กับกอง

อ�านวยการของตลาดนัดจตุจักรสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาส่วนประสมการตลาดของ

ตลาดนัดจตุจักร	 รวมถึงเผยแพร่ต่อไปยังกลุ่มผู้ค้าภายในตลาดนัดจตุจักร	 เพื่อพิจารณาด�าเนินการ

ในด้านส่วนประสมการตลาดให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเท่ียว	 และท�าให้นักท่องเที่ยว

เกิดความพึงพอใจมากที่สุด	 อันจะเป็นพื้นฐานการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง	 (Stability)	 ความมั่งค่ัง	

(Prosperity)	และความยั่งยืน	(Sustainability)	ด้านการท่องเที่ยวต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยัง

ตลาดนัดจตุจักร

	 2.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังตลาดนัด

จตุจักร

	 3.	 เพือ่ศึกษาถงึระดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของตลาดนัดจตุจักร

	 4.	 เพือ่ศึกษาถงึล�าดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของตลาดนัดจตุจักร

	 5.	 เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาส่วนประสมการตลาดของตลาดนดัจตุจักรให้เป็นทีพ่งึพอใจ

ต่อนกัท่องเทีย่ว	แก่กองอ�านวยการตลาดนัดจตุจักร	และกลุ่มผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร
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ขอบเขตของงำนวิจัย

	 1.	 ขอบเขตด้านพื้นที่	การศึกษาในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา	คือ	ตลาดนัด

จตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

	 2.	 ขอบเขตด้านประชากร	การศึกษาในครัง้นีไ้ด้ก�าหนดขอบเขตด้านประชากร	คือ	นกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร	วันเสาร์และวันอาทิตย์	เวลา	6.00	-	19.00	น.	

	 3.	 ขอบเขตด้านเนื้อหา	 การศึกษาในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา	 คือ	 ด้านความ

พึงพอใจที่มีต่อปัจจัย	ส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร	

	 4.	 ขอบเขตด้านเวลา	การศึกษาในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตด้านเวลา	คือ	ศึกษาในช่วงเดือน

มีนาคม	-	เมษายน	2558

	 5.	 ขอบเขตด้านตัวแปร	การศึกษาในครั้งนี้ได้ก�าหนดขอบเขตด้านตัวแปร	คือ	ตัวแปรอิสระ	

(Independent	Variables)	 ได้แก่	 คุณลักษณะด้านประชากรศาสตร์	 และตัวแปรตาม	 (Dependent	

Variable)	ได้แก่	พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาดนดัจตุจักร	และความพงึพอใจต่อส่วนประสมการตลาด

ของตลาดนัดจตุจักร	

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

ตลาดนัดจตุจักร”	 นี้	 ผู้วิจัยได้ท�าการประมวลทบทวนวรรณกรรมพื้นฐานทางทฤษฎี	 ตลอดจนผลการ

วิจัยต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย	โดยได้ท�าการศึกษาแนวคิด	

ทฤษฎี	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 ควำมพึงพอใจ	(Satisfaction)

	 ความพึงพอใจ	 (Satisfaction)	 เป็นความรู้สึก	 (Feeling)	 ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง

ซ่ึงความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลนั้นได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ	 ได้รับความส�าเร็จตาม

ความมุ่งหมาย	หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการ	ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะ

แตกต่างกัน	โดย	Mullins	(1985	อ้างถึงใน	สุนีย์	โพธิ์เจริญ,	2551)	กล่าวว่า	ความพึงพอใจ	หมายถึง	

ทศันคติของบคุคลทีม่ต่ีอสิง่ต่าง	ๆ 	หลาย	ๆ 	ด้านทีเ่กิดขึน้ภายใน	มคีวามสมัพนัธ์กับความรูส้กึของบคุคล

ที่ประสบความส�าเร็จในความต้องการ	 หรือความคาดหวัง	 Kolter	 (2000)	 ให้ความหมายว่า	 ความ

พึงพอใจ	 หมายถึง	 ระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ได้รับจาก

ผลติภัณฑ์	ทัง้ด้านคุณสมบติัของผลติภัณฑ์	ความคุ้มค่าด้านราคา	ความมัน่ใจในผลติภัณฑ์	ความสะดวก

ของช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 กับการคาดหวังของแต่ละบุคคล	 ในขณะที่	 Oliver	 (1997)	 กล่าวว่า
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ความพึงพอใจ	 เป็นการตอบสนองที่แสดงถึงความประสงค์ของลูกค้า	 เป็นวิจารณญาณของลูกค้าต่อ

สนิค้าหรอืบรกิาร	ซ่ึงแสดงถงึระดับความพงึพอใจ	ซ่ึงอาจไม่พงึพอใจ	หรอืพงึพอใจมาก	และพจนานกุรม

ฉบับราชบัญฑิต	 (2542)	 ได้ให้ความหมายของค�าว่า	 ความพึงพอใจ	 หมายถึง	 รัก	 ชอบใจ	 พึงใจ	

หมายถงึ	พอใจ	ชอบใจ	จากความหมายทีก่ล่าวมา	สรปุได้ว่า	ความพงึพอใจ	หมายถงึ	ระดับความรูส้กึของ

บุคคลที่มีความคาดหวังกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเปรียบเทียบกับประสบการณ์จริงที่ได้รับ	หากมีระดับการ

รบัรูข้องประสบการณ์จรงิสงูกว่าระดับความคาดหวัง	จะท�าให้เกดิความพงึพอใจสงู	แต่หากมรีะดับการ

รับรู้ของประสบการณ์จริงต�่ากว่าระดับความคาดหวัง	ก็จะมีความพึงพอใจต�่า	หรืออาจจะไม่พึงพอใจ

 ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร	(Service	Satisfaction)

	 อเนก	 สุวรรณบัณฑิต	 และภาสกร	 อดุลพัฒนกิจ	 (2548)	 กล่าวถึง	 ปัจจัยที่มีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวก	 หรือลบต่อสิ่งที่ได้รับจากการ

บริการ	 และการน�าเสนอการบริการ	 โดยบุคคลจะมีการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับกับสิ่งที่ได้คาดหวัง	 ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อม	และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการบริการ	ได้แก่

	 1.	 ผลิตภัณฑ์บริการ	 ในการน�าเสนอการบริการจะต้องมีผลิตภัณฑ์บริการที่มีคุณภาพ	 และ

ระดับการให้บรกิารทีต่รงกับความต้องการของผู้รบับรกิาร	โดยผู้ให้บรกิารจะต้องแสดงให้ผู้รบับรกิารเหน็

ถงึความเอาใจใส่และจรงิใจต่อการสร้างเสรมิคุณภาพของผลติภัณฑ์บรกิารทีจ่ะส่งมอบให้แก่ผู้รบับรกิาร

	 2.	 ราคาค่าบริการ	 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเกิดจากการประเมินคุณภาพ	 และรูปแบบ

ของการบริการเทียบกับราคาค่าบริการที่จะต้องจ่ายออกไป	 โดยผู้ให้บริการจะต้องก�าหนดราคาค่า

บริการที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริการและเป็นไปตามความเต็มใจที่จะจ่าย	 (Willingness	 to	

pay)	 ของผู้รับบริการ	 ค่าบริการจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายและเจตคติต่อราคา

ของกลุ่มผู้รับบริการอีกด้วย

	 3.	 สถานที่บริการ	 ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานที่ในการให้บริการที่ผู้รับบริการสามารถ

เข้าถึงได้โดยสะดวก	 มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ	 และต้องค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับ

บริการในทุกด้าน	เช่น	การมีสถานที่จอดรถ	หรือการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	ซึ่งท�าให้ประเด็น

ด้านสถานที่ให้บริการลดลงไปได้	เป็นต้น

	 4.	 การส่งเสริมแนะน�าบริการ	 ผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารในเชิงบวกแก่ผู้รับบริการ

ทั้งในด้านคุณภาพการบริการ	และภาพลักษณ์ของการบริการผ่านทางสื่อต่าง	ๆ	 เพื่อให้ผู้รับบริการได้

น�าข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสินใจใช้บริการต่อไป
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	 5.	 ผู้ให้บรกิารต้องตระหนกัว่าตนเองมส่ีวนส�าคัญในการสร้างให้เกดิความพงึพอใจในการบรกิาร

ของผู้รบับรกิาร	 โดยในการก�าหนดกระบวนการจัดการ	 การวางรูปแบบการบริการจะต้องค�านึงถึงผู้รับ

บริการเป็นส�าคัญ	ทั้งแสดงพฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกค้าต้องการด้วยความสนใจเอาใจใส่

อย่างเต็มที่ด้วยจิตส�านึกของการบริการ

	 6.	 สภาพแวดล้อมของการบริการ	 ผู้ให้บริการจะต้องสร้างให้เกิดความสวยงามของอาคาร

สถานที่	ผ่านการออกแบบตกแต่ง	การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสมลงตัว	สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กรผู้ให้บริการ	และสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้รับบริการอีกด้วย

	 7.	 กระบวนการบรกิาร	ผู้ให้บรกิารต่างมุง่หวงัให้เกิดความมปีระสทิธภิาพของการจัดการระบบ

การบริการเพื่อเพิ่มความคล่องตัว	 และความสามารถในการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้

อย่างถูกต้อง	 มีคุณภาพ	 โดยการน�าบุคลากร	 เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริการและหวังต่อประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นต่อผู้รับบริการ

 กำรวัดควำมพึงพอใจ	

	 หทัยรัตน์	ประทุมสูตร	(2542)	กล่าวว่า	การวัดความพึงพอใจ	เป็นเรื่องที่เปรียบเทียบได้กับ

ความเข้าใจทั่วไป	ซึ่งปกติจะวัดได้โดยการสอบถามจากบุคคลท่ีต้องการจะถาม	มีเครื่องมือที่ต้องการ

จะใช้ในการวิจัยหลายอย่าง	 แต่ถึงแม้ว่าจะมีการวัดอยู่หลายแนวทางแต่การศึกษาความพึงพอใจ

อาจแยกตามแนวทางวัด	ได้	2	แนวคิด	ตามความคิดเห็นของ	ซาลีซนิคค์	คริสเทนส์	ได้แก่	

	 1.	 วัดจากสภาพทั้งหมดของแต่ละบุคคล	เช่น	ที่ท�างาน	ที่บ้าน	และทุก	ๆ	อย่างที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิต	 การศึกษาตามแนวทางนี้จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์	 แต่ท�าให้เกิดความยุ่งยากกับการที่จะวัดและ

เปรียบเทียบ	

	 2.	 วัดได้โดยแยกออกเป็นองค์ประกอบ	 เช่น	 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับงาน	 การนิเทศงาน

เกี่ยวกับนายจ้าง

 กำรแบ่งประเภทของธุรกิจบริกำร	(Service	Classification)

	 Hoffman	and	Bateson	(1997)	กล่าวว่า	การแบ่งประเภทของธุรกิจบริการ	คือ	การจัดกลุ่ม

ของการบริการที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน	โดยใช้แบบแผน	(Scheme)	ต่าง	ๆ 	เป็นเกณฑ์	อันจะ

มีประโยชน์ต่อการท�าความเข้าใจธุรกิจบริการได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	และท�าให้นักการตลาดสามารถเลือก

ใช้กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการบริการในประเภทของตน	โดย	Lovelock	and	Wright	

(1999)	และ	Payne	(1993)	ยังกล่าวว่า	นักการตลาดยังสามารถแบ่งปัน	หรือยืมวิธีการบริหาร	และ
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การวางแผนการตลาดของธุรกิจบริการอ่ืนที่อยู่ในประเภทเดียวกันมาประยุกต์ใช้เพื่อความส�าเรจ็	

ได้เช่นเดียวกัน

	 Payne	(1993)	จึงได้เสนอแนวทางในการจ�าแนกประเภทของธรุกจิบรกิาร	โดยการแยกประเภท

ออกจากภาคเศรษฐกิจอื่น	ๆ	ได้แก่	ภาคเกษตรกรรม	(Agriculture)	ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและ

เหมืองแร	่ (Manufacturing	 and	Mining)	 ดังนัน้การบรกิารจึงเกีย่วข้องกบัภาคอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	

ได้แก่	1.	การค้าปลกี	และการค้าส่ง	(Retailing	and	Wholesaling)	การขนส่ง	การกระจายสนิค้า	และ

การเกบ็รกัษาสนิค้า	(Transportation,	Distribution	and	Dtorage)	2.	การธนาคาร	และการประกนั

ภัย	(Banking	and	Insurance)	อสงัหารมิทรพัย์	(Real	estate)	3.	การสือ่สารและการบรกิาร	ข้อมลู	

(Communication	and	Information	Services)	4.	สาธารณูปโภค	รฐับาล	และการป้องกนัประเทศ	

(Public	Utilities,	Government	and	Defence)	5.	การดูแลสขุภาพ	 (Health	Care)	การบรกิารที่

เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ	 การท่องเที่ยว	 และที่พัก	 (Recreation	 and	 Hospitality	 Services)	

6.	การบรกิารทางธรุกจิ	การบรกิารทีเ่กีย่วกบัวิชาชีพ	และการบรกิารส่วนบคุคล	(Business,	Professional	

and	Personal	Services)	7.	องค์การทีไ่ม่แสวงหาก�าไรอ่ืน	ๆ	(Other	non-profit	Organization)	และ	

8.	การศึกษา	(Education)

	 จากรายละเอียดข้างต้นจะพบว่า	 ตลาดนัดจตุจักร	 จัดเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง	 ซ่ึงมี

ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง	ๆ	ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อตามความต้องการ	แต่การพิจารณาคุณภาพของ

ผลติภัณฑ์ส�าหรบัธรุกิจบรกิาร	(ตลาดนดัจตุจักร)	นี	้ไม่สามารถแยกพจิารณาได้จากผลติภัณฑ์ทีจ่�าหน่าย

เพียงอย่างเดียว	แต่ยังต้องมีการพิจารณาองค์ประกอบด้านอื่น	ๆ	ควบคู่กันไป	

 ส่วนประสมกำรตลำดส�ำหรับธุรกิจบริกำร

	 McCarthy	 (1993)	กล่าวว่า	ส่วนประสมทางการตลาด	(Marketing	Mix)	ประกอบด้วย	

ผลิตภัณฑ์	(Product)	ราคา	(Price)	การส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	และการจัดจ�าหน่าย	(Place	

หรอื	Distribution)	ทีเ่รยีกว่า	4Ps	เป็นเครือ่งมอืทางการตลาดส�าหรบัสนิค้าซ่ึงน�ามาผสมผสานร่วมกนั

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดแล้ว	 Zeithaml	 and	 Bitner	 (2000)	 ได้เพิ่มส่วนประสม

ทางการตลาดส�าหรับธุรกิจการบริการเพิ่มขึ้น	3Ps	ซึ่งประกอบด้วย	บุคคล	(People)	กระบวนการให้

บริการ	(Process)	และลักษณะทางกายภาพ	(Physical	Evidence)	เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

ด�าเนินธุรกิจบริการ	 ตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้	 โดย	 ศิริวรรณ	 เสรีรัตน์	 และคณะ	 (2546)	 ได้อธิบาย

รายละเอียดของ	7Ps	ไว้ดังนี้

	 1.	 ผลิตภัณฑ์	 (Product)	 หมายถึง	 สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น�าเสนอแก่ตลาด	 มีคุณสมบัติหลักเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และต้องสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น	 (Value)	 โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
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ขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้	 ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย	 สินค้า	 บริการ	 ความคิด	 สถานที	่

องค์การ	หรือบุคคล

	 2.	 ราคา	(Price)	หมายถึง	ต้นทุนของลูกค้า	(Cost	to	Customer)	ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า	 (Value)	 ของผลิตภัณฑ์	 หรือบริการที่ได้รับกับราคา	 (Price)	 ของผลิตภัณฑ์	 หรือ

บริการนั้น	ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาที่จ่าย	ผู้บริโภคก็ตัดสินใจซื้อ	

	 3.	 การจัดจ�าหน่าย	(Place	หรอื	Distribution)	หมายถงึ	โครงสร้างทางช่องทางการจัดจ�าหน่าย

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานและกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่มีส่วนในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต	หรือผู้ให้บริการ	

กับลูกค้า	ให้เกิดความสะดวกต่อลูกค้ามากที่สุด	(Convenience)	เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในเวลา	และสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความสะดวกที่สุด	

	 4.	 การส่งเสริมการตลาด	(Promotion)	หมายถึง	การติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าเป้าหมายเพื่อ

แจ้งข่าวสาร	จูงใจ	เตือนความทรงจ�าของลกูค้าต่อผลติภัณฑ์และ/หรอืบรกิาร	และยงัเป็นการขายความ

คิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการให้แก่ลูกค้าในตลาดเป้าหมายให้ได้รับรู้	

	 5.	 บุคลากร	 (People)	 หมายถึง	 พนักงานที่ให้บริการหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

โดยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า	 (Caring)	 คนเป็นสิ่งส�าคัญในการสร้างความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์	

และมีอิทธิพลต่อการที่จะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อ	ใช้หรือไม่ใช้บริการของผู้บริโภค	

	 6.	 ลักษณะทางกายภาพ	(Physical	Evidence)	หมายถึง	การพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม	

(Total	Quality	Management	:	TQM)	เป็นองค์ประกอบโดยรวมของธุรกิจบริการที่ลูกค้าสามารถ

มองเห็น	และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา	และตัดสินใจซื้อบริการได้	เช่น	อาคารส�านักงานของผู้ให้

บริการ	ท�าเลที่ตั้ง	การตกแต่งส�านักงาน	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้ส�านักงาน	 เครื่องมือต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการ

ด�าเนินงาน	

	 7.	 กระบวนการ	(Process)	หมายถงึ	ขัน้ตอนการให้บรกิารและการส่งมอบโดยสมบูรณ์รวดเรว็

และถูกต้อง	มีคุณภาพ	(Complete)	มีการวางระบบ	และออกแบบกระบวนการให้บริการเป็นอย่างดี	

มขีัน้ตอนทีอ่�านวยความสะดวกให้กบัลกูค้ามากทีส่ดุ	ลดขัน้ตอนทีท่�าให้ลกูค้ารอนาน	จัดระบบการไหล

ของงานบริการให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด	

 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

	 เกรียงศักดิ์	เกษวิเศษ	(2545)	(อ้างถึงใน	รัตนาภรณ์	มีแก้ว	และคณะ,	2550)	ได้ศึกษา

เรื่อง	การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดนัดจตุจักร	ผลการศึกษาพบว่า	ประชากร

ที่ไปตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่มีสัดส่วนเพศชายและเพศหญิงใกล้เคียงกัน	 อายุระหว่าง	 18-24	 ปี	
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สถานภาพโสด	 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มีอาชีพเป็นพนักงานธุรกิจเอกชน	 รายได้ต่อเดือน

ประมาณ	 5,001-10,000	 บาท	 ซ่ึงพฤติกรรมของประชากรส่วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าไปใช้บริการ

ตลาดนัดจตุจักร	 1-2	 ครั้ง/เดือน	 สินค้าที่นิยมซ้ือ	 คือ	 สินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย	 มีค่าใช้จ่ายใน

การเข้าใช้บริการแต่ละครั้งน้อยกว่า	 1,000	 บาท	 เดินจับจ่ายซ้ือของที่ตลาดนัดกับเพื่อนในช่วงเวลา	

12.01-18.00	น.	เดินทางไปยังตลาดนัดส่วนใหญ่เดินทางโดยรถโดยสารประจ�าทาง	

	 เพ็ญพร	 ค�ำเพ็ญ	 (2553)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การตัดสินใจซ้ือสินค้าในตลาดนัดจตุจักร	

กรงุเทพมหานคร	 จากการศึกษา	 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ	 พบว่า	 ด้าน

ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย	(ค่าเฉลี่ย	4.33)	และคุณภาพสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.81)	

ปัจจัยด้านราคา	ได้แก่	สามารถต่อรองราคาได้	(ค่าเฉลี่ย	3.73)	และราคาถูกกว่าที่อื่น	(ค่าเฉลี่ย	3.46)	

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 ได้แก่	 การเดินทางสะดวก	 (ค่าเฉลี่ย	 3.90)	และความสะดวกใน

การหาสินค้าที่ต้องการ	(ค่าเฉลี่ย	3.52)	ปัจจัยด้านบุคคล/พนักงาน	ได้แก่	ผู้ค้ามีความรู้เรื่องในสินค้า

เป็นอย่างดี	 (ค่าเฉลี่ย	 3.78)	 และผู้ค้ามีมารยาทและมนุษยสัมพันธ์ดี	 (ค่าเฉลี่ย	 3.67)	 ปัจจัยด้าน

กระบวนการ/การบริการ	ได้แก่	บริการแนะน�าสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.60)	และมีความถูกต้องและรวดเร็ว

ในการคิดเงิน	(ค่าเฉลีย่	3.58)	ปัจจัยด้านการสร้างและน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพ	ได้แก่	การตกแต่ง

ร้านที่ทันสมัย	ดึงดูดใจ	(ค่าเฉลี่ย	3.58)	และความเป็นระเบียบในการจัดเรียงสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.58)	

	 กวิน	วงศ์ลีดี	และ	ศิริเพ็ญ	เยี่ยมจรรยำ	(2555)	ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยด้านการตลาดและ

ปัจจัยด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ตลาดนัดสวนจตุจักร	 จากผลการศึกษา

พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจเกี่ยวกับด้านความหลากหลายของสินค้า	 (ค่าเฉลี่ย	 4.30)	

ด้านความแปลกใหม่ของสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.97)	และด้านราคาของสินค้า	(ค่าเฉลี่ย	3.79)	นอกจากนี้

ยังพบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท้ังเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในด้านสินค้าของ

ตลาดนัดสวนจตุจักรไม่แตกต่างกัน
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

แผนภูมิแสดงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี	้ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจ�านวนนกัท่องเทีย่ว

ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังตลาดนัดจตุจักรมาเป็นกรอบตัวอย่างที่ใช้ในการสุ่มเพื่อก�าหนด

ตัวอย่างในการศึกษา	โดยข้อมลูล่าสดุทีม่กีารจัดเก็บ	พบว่า	จ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่ว

ตลาดนัดจตุจักรทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติ	 เฉลี่ยอยู่ที่วันละ	 200,000	 คน	

(กวิน	วงศ์ลีดี	และ	ศิริเพ็ญ	เยี่ยมจรรยา,	2555)	ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	30	

(ผู้จดัการ	ออนไลน์,	2556)	หรอืคิดเป็นจ�านวนนักท่องเทีย่วชาวไทยร้อยละ	70	เป็นจ�านวน	140,000	

คน	ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้ตารางการก�าหนดขนาดตัวอย่างของ	Taro	

Yamane	(1967)	ซึง่จะใช้ตารางการก�าหนดขนาดตวัอย่าง	ทีร่ะดับความเชือ่มั่น	95%	ในการหาขนาด

ตัวอย่าง	พบว่า	ขนาดประชากรมากกว่า	100,000	ราย	นั้นจะมีขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต�่าสุดอยู่ที่	398	

ตัวอย่าง	ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะก�าหนดขนาดตัวอย่างที่	416	ตัวอย่าง

	 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิยในครัง้นีใ้ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการศึกษาวจิยั	ซ่ึงเป็นค�าถาม

ปลายปิด	แบ่งออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ส่วนที	่1	ข้อมลูส่วนบคุคล	ส่วนที	่2	พฤติกรรมการท่องเทีย่วตลาด

นัดจตุจักร	ส่วนที่	3	ระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร	ส่วนที่	4	

ล�าดับของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาตลาดนัดจตุจักร
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	 การเก็บรวบรวมข้อมลู	ผู้วิจัยได้ท�าการเกบ็ข้อมลูด้วยตนเองโดยน�าแบบสอบถามไปเกบ็ข้อมลู

จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนัดจตุจักรและรับแบบสอบถามกลับคืนทันท	ี

มีช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน	มีนาคม	ถึง	 เมษายน	2558	และน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติด้วยด้วยโปรแกรม	Statistical	Package	for	Social	Science	(SPSS-PC)

ผลกำรศึกษำ

	 ด้ำนคณุลักษณะประชำกรศำสตร์	พบว่า	นกัท่องเทีย่วชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	คิดเป็น

ร้อยละ	 53.1	 นักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง	 11-20	 ปี	 มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ	 43.3	 โดย

นักท่องเที่ยวมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่	27.1	ปี	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด	คิดเป็นร้อยละ	75.2	

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	อยู่ระหว่าง	 10,000-15,000	

บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 42.3	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	 คิดเป็น

ร้อยละ	65.4	

 ด้ำนพฤติกรรมกำรท่องเที่ยว	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยวยัง

ตลาดนัดจตุจักรทุกสัปดาห์	 คิดเป็นร้อยละ	 32.0	 ส�าหรับเหตุผลในการมาเที่ยวน้ัน	 นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่ต้องการเดินทางมาเพื่อเดินพักผ่อน	 โดยไม่ได้ต้ังใจมาซ้ือสินค้าไว้ล่วงหน้า	 คิดเป็นร้อยละ	

65.1	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเที่ยวยังตลาดนัดจตุจักรมาแล้ว	 ไม่น้อยกว่า	 6	 -	 10	 ปี	

คิดเป็นร้อยละ	 43.3	 วันท่ีนักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวยังตลาดนัดจตุจักรมากที่สุด	 คือ	 วันเสาร์

หรือวันอาทิตย์ก็ได้	(ไม่ระบุวันที่ชัดเจนแล้วแต่โอกาส)	คิดเป็นร้อยละ	39.7	โดยเวลาที่นักท่องเที่ยว

นิยมเดินทางมาท่องเที่ยว	 ได้แก่	 ช่วงเวลา	 14.00-18.00	 น.	 คิดเป็นร้อยละ	 37.7	 สอดคล้องกับ	

รัตนาภรณ์	 มีแก้ว	 และคณะ	 (2550)	 บุคคลที่มักเดินทางมาเที่ยวด้วยกันบ่อยที่สุด	 ได้แก่	 แฟน	

(เดินทางมาเที่ยวเพียง	2	คน)	คิดเป็นร้อยละ	36.3	พาหนะที่ใช้ในการเดินทางส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว

จะเดินทางมาเที่ยวด้วยรถไฟฟ้า	 MRT/BTS	 คิดเป็นร้อยละ	 31.3	 ส�าหรับสินค้าที่นักท่องเที่ยว

นิยมเลือกซ้ือมากที่สุด	 ได้แก่	 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ	 คิดเป็นร้อยละ	 60.1	 สอดคล้องกับ	

รัตนาภรณ์	 มีแก้ว	 และคณะ	 (2550)	 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าต่อการ

มาเที่ยวในแต่ละครั้ง	อยู่ในช่วง	501	-	1,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	43.3	

 ด้ำนระดบัควำมพึงพอใจของนกัท่องเทีย่วทีมี่ต่อปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดของตลำดนดั

จตุจักร	พบว่า	นกัท่องเทีย่วชาวไทยมรีะดับความพงึพอใจในด้านราคามากทีส่ดุ	มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั	3.54	

โดยสามารถแสดงระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ

ตลาดนัดจตุจักร	ได้ดังตารางต่อไปนี้
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ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด ค่ำเฉลี่ย SD

ราคา	(Price) 3.54	 0.94

การจัดจ�าหน่าย	(Place) 3.21	 1.00

บุคลากร	(People) 3.18 0.98

การส่งเสริมการตลาด	(Promotion) 3.15 0.92

ลักษณะกายภาพ	(Physical	evidence) 3.12 1.02

ผลิตภัณฑ์	(Product) 3.08 0.96

กระบวนการให้บริการ	(Process) 3.02 0.96

ตำรำงแสดงระดับควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมกำรตลำด

ของตลำดนัดจตุจักร

	 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

	 1.	ด้ำนผลติภณัฑ์	(Product)	นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจในเรือ่ง	สนิค้ามใีห้เลอืก

ซื้อหลายประเภท	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.28	สอดคล้องกับ	กวิน	วงศ์ลีดี	และศิริเพ็ญ	เยี่ยมจรรยา	

(2555)	กบั	เพญ็พร	ค�าเพญ็	(2553)	รองลงมา	คือ	สนิค้ามคีวามสอดคล้องกบัความต้องการ	มค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ	3.06	และสินค้ามีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.06	ตามล�าดับ

	 2.	ด้ำนรำคำ	(Price)	นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจในเรือ่ง	สามารถต่อรองราคาสนิค้า

ได้	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.99	สอดคล้องกับ	เพญ็พร	ค�าเพญ็	(2553)	รองลงมา	คือ	สินค้ามีราคาถูก

กว่าที่อื่น	ๆ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.96	และมีการแสดงป้ายราคาขายไว้อย่างชัดเจน	พบเห็นได้ง่าย	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.27	ตามล�าดับ

	 3.	ด้ำนกำรจดัจ�ำหน่ำย	(Place)	นกัท่องเทีย่วชาวไทยมคีวามพงึพอใจในเรือ่ง	มร้ีานค้าจ�านวน

มากให้เลือกซื้อ	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.43	รองลงมา	คือ	ร้านค้ามีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ	ค้นหา

สินค้าง่าย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.29	และตลาดนัดจตุจักรเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์	มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ	3.20	ตามล�าดับ

	 4.	ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด	(Promotion)	นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในเรื่อง

มีการแจกแผ่นพับและแผนที่ของตลาดนัดให้รับทราบ	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 3.26	 รองลงมา	 คือ

การแจ้งข่าวทางเสียงตามสายมีความเหมาะสม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.16	 และชื่อร้านค้า/ที่อยู่	 ชัดเจน	

พบเห็นได้ง่าย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.16	ตามล�าดับ
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 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร 

	 5.	ด้ำนบุคลำกร	 (People)	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในเรื่อง	 ผู้ค้ามีความ

น่าเชื่อถือ	สามารถไว้วางใจได้	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.28	รองลงมา	คือ	พนักงานรักษาความปลอดภัย

มีความสุภาพ	 เป็นกันเอง	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.20	 และพนักงานมีจ�านวนเพียงพอต่อการให้บริการ

ด้านต่าง	ๆ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.19	ตามล�าดับ

	 6.	ด้ำนลักษณะกำยภำพ	 (Physical	 evidence)	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจใน

เรื่อง	จ�านวนจุดบริการนักท่องเที่ยว	(จุดสอบถาม,	ร้องเรียน)	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.19	รองลงมา	คือ	

การจัดพื้นที่นั่งพักผ่อนส�าหรับนักท่องเที่ยว	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.16	และความสะอาดของพื้นที่ร้านค้า

โดยรวม	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.13	ตามล�าดับ	ส่วนจ�านวนห้องน�้า	และความสะอาดของห้องน�้า	มีความ

พึงพอใจน้อยที่สุดด้านกายภาพ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.08	 สอดคล้องกับกวิน	 วงศ์ลีดี	 และ	 ศิริเพ็ญ	

เยี่ยมจรรยา	(2555)

	 7.	ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร	 (Process)	 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจในเรื่อง

ความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย	มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	คือ	3.05	รองลงมา	คือ	เจ้าหน้าที่ของ

ตลาดนัดเต็มใจให้ความช่วยเหลือ	 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	 3.02	 และความสะดวกในการติดต่อสอบถาม

ร้องเรียนต่าง	ๆ	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	3.01	ตามล�าดับ	

	 ส�าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร	 ที่นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจสูงสุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	สามารถต่อรองราคาสินค้าได้	มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ	3.99	รอง

ลงมา	คือ	สินค้ามีราคาถูกกว่าท่ีอื่น	ๆ	มีค่าเฉลี่ย	3.96	และมีร้านค้าจ�านวนมากให้เลือกซื้อมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ	 3.43	 ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่นักท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด	 คือ	

สินค้าไม่ลอกเลียนแบบ	หรือละเมิดลิขสิทธิ์	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	2.98	สอดคล้องกับ	เพญ็พร	ค�าเพญ็ 

(2553)	

	 ด้ำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงคณุลกัษณะประชำกรศำสตร์	กบั	พฤตกิรรมกำรท่องเทีย่ว	โดย

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	 (One-way	Analysis	of	Variance	 :	ANOVA)	และ	

การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่า	 ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน	

(Independent	Samples	T-Test)	โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้	พบว่า	คุณลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์	ที่แตกต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร	ได้แก่	

	 เพศ	 ส่งผลกับ	 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อการมาแต่ละครั้งแตกต่างกัน	 โดยเพศชายมีค่าใช้จ่าย

ในการซื้อต่อการมาแต่ละครั้ง	อยู่ในช่วง	500-1,000	บาท	คดิเป็นร้อยละ	70.59	ของค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อต่อการมาแต่ละครั้งทั้งหมด	ส่วนเพศหญิงมีช่วงของค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อการมาแต่ละครั้ง	อยู่ใน

ช่วง	 501-1,500	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 66.67	 ของค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อการมาแต่ละครั้งท้ังหมด
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แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อการมาแต่ละครั้งสูงกว่าเพศชาย

	 ช่วงอำยุ	 จะส่งผลกับประเภทของสินค้าที่เลือกซ้ือ	 และค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อการมาแต่ละ

ครั้งแตกต่างกัน	โดยช่วงอายุ	11-20	ปี	นิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับมากกว่า

สินค้าประเภทอื่น	ๆ 	คิดเป็นร้อยละ	72.22	แต่นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ	41-50	ปี	นิยมเลือกซื้อสินค้า

ประเภทเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านมากกว่าสินค้าประเภทอื่น	ๆ	คิดเป็นร้อยละ	44.12	ส�าหรับ

ค่าใช้จ่ายต่อการมาแต่ละครัง้นัน้	พบว่า	นกัท่องเทีย่วทีม่อีาย	ุ11-20	ปี	มค่ีาใช้จ่ายต่อการซ้ือแต่ละครัง้

สูงสุด	ประมาณ	501-1,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	47.22	ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ	41-50	ปี	

จะมค่ีาใช้จ่ายต่อการมาซ้ือในแต่ละครัง้อยู่ระหว่าง	1,501-2,000	บาท	คิดเป็นร้อยละ	41.18	เช่นเดียว

กับนักท่องเที่ยวที่มีอายุ	ระหว่าง	51-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	34.48	ต่างจากนักท่องเที่ยวที่มีอายุ	60	ปี	

ขึ้นไป	ที่จะมีค่าใช้จ่ายต่อการมาซื้อแต่ละครั้ง	อยู่ระหว่าง	2,001-2,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ	40.00

	 สถำนภำพสมรส	 ส่งผลกับพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง	 ประเภทของสินค้าที่เลือกซ้ือ	 และ

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อการมาแต่ละครัง้	พบว่า	แม้นกัท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพโสดและแต่งงาน	ต่างนยิม

ใช้บริการรถไฟฟ้า	MRT/BTS	เป็นพาหนะในการเดินทางมาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร	โดยนักท่องเที่ยว

ที่มีสถานภาพโสด	 นิยมใช้บริการรถไฟฟ้า	MRT/	 BTS	 คิดเป็นร้อยละ	 27.16	 และนักท่องเที่ยว

ที่มีสถานภาพแต่งงาน	นิยมใช้บริการรถไฟฟ้า	MRT/BTS	คิดเป็นร้อยละ	43.69	แต่นักท่องเที่ยวที่

มีสถานภาพโสด	นิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว	คิดเป็นร้อยละ	25.24	ซึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพ

สมรส	 ซ่ึงนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวเพียงร้อยละ	 15.53	 ในด้านประเภทของสินค้าที่เลือกซ้ือ	 พบว่า

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสดนิยมเลือกซ้ือสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับมากกว่าสินค้า

ประเภทอื่น	คิดเป็นร้อยละ	67.41	สอดคล้องกับ	 รัตนาภรณ์	มีแก้ว	และคณะ	 (2550)	 ในขณะที่

นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสจะนิยมเลือกซ้ือสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องประดับ	 คิดเป็น

ร้อยละ	37.86	และสนิค้าประเภทเฟอร์นเิจอร์และของตกแต่งบ้าน	คิดเป็นร้อยละ	33.01	ซ่ึงมสีดัส่วน

ใกล้เคียงกนั	ส�าหรบัด้านค่าใช้จ่ายต่อการมาแต่ละครัง้	พบว่า	นกัท่องเทีย่วทีม่สีถานภาพโสดมค่ีาใช้จ่าย

ในการซ้ือต่อการมาแต่ละครัง้อยูใ่นช่วง	 501-1,000	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 50.80	 ส่วนนักท่องเที่ยว

ที่มีสถานภาพแต่งงาน	 จะมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือต่อการมาแต่ละครั้งอยู่ในช่วง	 1,501-2.000	 บาท	

คิดเป็นร้อยละ	26.21

	 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน	 ส่งผลต่อความถี่ในการมาเที่ยวและจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยว	

โดยพบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	10,000	บาท	มีความถี่ในการมาเที่ยวสูงสุด	

คือ	มาเที่ยวทุกสัปดาห์	คิดเป็นร้อยละ	57.32	นักท่องเที่ยวที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,000-15,000	

บาท	มีความถี่ในการมาเที่ยวสูงสุด	คือ	เดือนละ	2-3	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	36.36	นักท่องเที่ยวที่มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	15,001-20,000	บาท	มีความถี่ในการมาเที่ยวสูงสุด	คือ	 เดือนละ	2-3	ครั้ง	
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 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร 

คิดเป็นร้อยละ	30.53	ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	20,001-25,000	บาท	มีความถี่ใน

การมาเทีย่วสงูสดุ	คือ	เดือนละ	2-3	ครัง้	คิดเป็นร้อยละ	31.75	ส�าหรบัจ�านวนปีทีเ่คยเดินทางมาเทีย่ว	

พบว่า	นกัท่องเทีย่วทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดือนต�า่กว่า	10,000	บาท	มค่ีาความถีข่องจ�านวนปีทีเ่คยเดินทาง

มาเที่ยวสูงสุด	6-10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	51.22	นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	10,000-15,000	

บาท	มีค่าความถ่ีของจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยวสูงสุด	1-5	ปี	คิดเป็นร้อยละ	55.68	นักท่องเที่ยว

ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	15,001-20,000	บาท	มีค่าความถี่ของจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยวสูงสุด	

6-10	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 48.42	 และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 20,001-25,000	 บาท	

มีค่าความถี่ของจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยวสูงสุด	11-15	ปี	คิดเป็นร้อยละ	39.68

	 ระดับกำรศึกษำ	 ส่งผลกับความถ่ีในการมาเที่ยว	 และจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยว	 โดย

พบว่านกัท่องเทีย่วทีม่รีะดับการศึกษาในระดับมธัยมศึกษา	มค่ีาความถ่ีของความถีใ่นการมาเทีย่วสงูสดุ	

คือ	 มาเที่ยวทุกสัปดาห์	 คิดเป็นร้อยละ	 47.47	 นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตร	ี

มีค่าความถี่ของความถี่ในการมาเที่ยวสูงสุด	คือ	มาเที่ยวเดือนละ	2-3	ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	37.50	

ด้านจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยว	พบว่า	นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา	มีค่า

ความถี่ของจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยวสูงสุด	 คือ	 6-10	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 48.48	 และ	 1-5	 ปี	

คดิเป็นร้อยละ	46.46	ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคยีงกัน	ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีระดบัการศกึษาในระดบัปริญญา

ตรี	 มีค่าความถี่ของจ�านวนปีที่เคยเดินทางมาเที่ยวสูงสุด	 คือ	 1-5	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 41.18	 และ	

6-10	ปี	คิดเป็นร้อยละ	40.44	ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

	 ด้ำนควำมแตกต่ำงระหว่ำงคณุลักษณะด้ำนประชำกรศำสตร์	 กบั	 ระดับควำมพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดของตลำดนัดจตุจักร	 พบว่า	 คุณลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร์	คือ	เพศ	สถานภาพสมรส	รายได้เฉลีย่ต่อเดือน	และระดับการศึกษา	ทีแ่ตกต่างกันจะมี

ผลต่อ	ระดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนดัจตุจักร	ดังนี้

	 เพศ	 ส่งผลกับ	 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของตลาดนัดจตุจักร	โดยเพศชายมีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร

มากกว่าเพศหญิง	ในด้านผลติภัณฑ์	(Product)	ได้แก่	สนิค้าไม่ลอกเลยีนแบบหรอืละเมดิลขิสทิธิ	์ส่วน

เพศหญิงมีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดมากกว่าเพศชาย	ในด้านราคา	(Price)	ได้แก่	

สินค้ามีราคาถูกกว่าที่อื่น	ๆ	และ	สามารถต่อรองราคาสินค้าได้

	 สถำนภำพสมรส	ส่งผลต่อ	ระดับความพงึพอใจของนักท่องเท่ียวทีม่ต่ีอปัจจัยส่วนประสมการ

ตลาดของตลาดนัดจตุจักร	โดยนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรสมีระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสม

การตลาดของตลาดนัดจตุจักรมากกว่า	นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพโสด	ทั้งในด้านบุคลากร	(People)	
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 เจตนา สุขเอนก 

ได้แก่	 พนักงานรักษาความปลอดภัยมีความสุภาพ	 เป็นกันเอง	 และในด้านกระบวนการ	 (Process)	

ได้แก่	ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม	ร้องเรียนต่าง	ๆ	

	 รำยได้เฉล่ียต่อเดอืน	ส่งผลต่อ	ระดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอปัจจัยส่วนประสม

การตลาดของตลาดนัดจตุจักร	 โดยนักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า	 10,000	 บาท	 จะมี

ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในเรื่อง	 ผู้ค้ามีการพูดจาไพเราะสุภาพเป็นกันเองมากกว่าผู้ที่รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนในระดับอ่ืน	 ๆ	 ส่วนนักท่องเท่ียวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง	 15,001-

20,000	 บาท	 จะมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในเรื่องมีการลดราคาขึ้นกับการต่อรอง	 ปริมาณ

การซ้ือ	โอกาสพเิศษต่าง	ๆ 	(กลยุทธ์ราคายดืหยุน่)	และการแจ้งข่าวทางเสยีงตามสายมคีวามเหมาะสม

มากกว่านกัท่องเทีย่วทีร่ายได้เฉลีย่ต่อเดือนในระดับอ่ืน	ๆ 	ส�าหรบันกัท่องเท่ียวทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดือน

อยู่ในช่วงระหว่าง	 20,001-25,000	 บาท	 จะมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในเรื่อง	 สินค้ามีให้

เลือกซ้ือหลายประเภท	 และการสินค้าไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์	 มากกว่านักท่องเที่ยวที่

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับอื่น	ๆ	

	 ระดบักำรศกึษำ	ส่งผลต่อ	ระดับความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ต่ีอปัจจัยส่วนประสมการ

ตลาดของ	ตลาดนดัจตุจักร	โดยนกัท่องเทีย่วทีม่รีะดับการศึกษาระดับปรญิญาโทจะมค่ีาเฉลีย่ของระดับ

ความพึงพอใจในเรื่อง	สินค้ามีให้เลือกซื้อหลายประเภทมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับอื่น	ๆ 	และ

นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาเอก	จะมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในเรื่องสินค้า

มีความสอดคล้องกับความต้องการมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับอื่น	ๆ	

	 ล�ำดบัปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดทีมี่ผลต่อกำรตัดสินใจมำตลำดนดัจตุจักร	พบว่า	 ปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการตัดสนิใจมาตลาดนดัจตุจักรสูงสุด	5	ล�าดับแรก	 ได้แก่	ล�าดับที่	 1	

คือ	สินค้ามีให้เลือกซื้อหลายประเภท	ล�าดับที่	2	คือ	สินค้ามีความสอดคล้องกับความต้องการ	ล�าดับ

ที่	3	คือ	สามารถต่อรองราคาสินค้าได้	ล�าดับที่	4	คือ	สินค้ามีคุณภาพเหมาะสมกับราคา	และล�าดับที่	

5	คือ	สินค้ามีราคาถูกกว่าที่อื่น	ๆ	

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยที่ค้นพบ	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางด้านการปฏิบัติและการวิจัยในอนาคต	ดังนี้

	 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ค้ำ

	 1.	 ผู้ค้าควรจัดตกแต่งร้าน	 วางสินค้าให้โดดเด่นสะดุดตา	 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชม

สินค้าภายในร้าน	 อันจะท�าให้เกิดการซ้ือฉับพลันในที่สุด	 เน่ืองจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวนิยมที่จะมาตลาดนัดจตุจักรเพื่อเดินพักผ่อน	มิได้ตั้งใจซื้อมาล่วงหน้า	
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 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของตลาดนัดจตุจักร 

	 2.	 ผู้ค้าจ�าหน่ายสินค้าส�าหรับสตรีควรจะมีการต้ังราคาเผ่ือไว้ส�าหรับในลูกค้าสตรีได้ต่อรอง

ราคา	โดยอาจใช้กลยทุธ์การตัดราคาทีเ่ป็นความลบั	(การลดราคาโดยย�า้ลกูค้าว่าห้ามบอกลกูค้าคนอ่ืน

ว่าทางร้านลดราคาให้ลูกค้าคนเดียว)	 ทั้งนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้าคนนั้นรู้สึกว่าตนเองเป็น

คนพิเศษ

	 3.	 ผู้ค้าควรมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหมุนเวียนตามแฟช่ัน	 และความต้องการท่ีเปลี่ยนไป	

เนือ่งจากการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่ว	พบว่า	นักท่องเทีย่วนยิมเดินทางมาเทีย่ว	2-3	ครัง้ต่อเดือน	

หรอื	ทกุสปัดาห์	ดังนัน้หากผู้ค้าวางจ�าหน่ายสนิค้ารปูแบบเดิม	นกัท่องเทีย่วจะเกดิความเบือ่	และไม่เดิน

เข้าไปเลอืกชมสนิค้าภายในร้าน	เนือ่กจากไม่มสีิง่แปลกใหม่	(สนิค้าใหม่)	มาดึงดูดใจให้เข้าไปเลอืกชม

	 4.	 ผู้ค้าอาจจะเริ่มหันมาจ�าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมมากขึ้น	 ซ่ึงก�าลังได้รับความนิยม	

เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเดินตลาดนัดจตุจักรเพื่อพักผ่อน	มิได้ตั้งใจมาซื้อสินค้า

มาล่วงหน้า	ดังนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวจ�านวนมากที่มักซื้ออาหาร	เครื่องดื่ม	รับประทานไปพร้อมกับการ

เดินชมสินค้าไปเรื่อย	ๆ	โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่น

	 5.	 ผู้ค้าควรมีการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบ	 ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าที่ต้องการได้ง่าย	

พร้อมตั้งติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน	โดยใช้กลยุทธ์ราคาเลขคี่	หรือ	กลยุทธ์ราคาเปรียบเทียบ	(ขีดฆ่า

ราคาที่สูงแล้วเขียนราคาที่ต�่าวางไว้คู่กัน)	เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

	 6.	 ผู้ค้าควรจ�าหน่ายสนิค้าทีไ่ม่ละเมดิลขิสทิธิ	์แม้ลกูค้าบางส่วนจะชอบสนิค้าลอกเลยีนแบบ	

เนื่องจากมีราคาถูกกว่าสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์	 แต่ผลการศึกษาก็แสดงให้เห็นว่า	 นักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจน้อยสดุในด้านทีต่ลาดนดัจตุจักรยงัมสีนิค้าละเมดิลขิสทิธิจ์�าหน่าย	อันจะส่งผล

ให้เกิดการเสียภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยวได้

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้บริหำรตลำดนัดจตุจักร

	 1.	 ให้ความส�าคัญกบัการตรวจตราสนิค้าละเมดิลขิสทิธิ	์ซ่ึงอาจจะท�าให้เกิดผลเสยีต่อภาพลกัษณ์

ของตลาดนดัจตุจกัร

	 2.	 เพิ่มจ�านวนห้องน�้าสาธารณะให้สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	 พร้อมเพิ่ม

การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน�้าภายในตลาดนัดจตุจักร

	 3.	 เพิม่จ�านวนจุดพกั	หรอื	ทีน่ัง่พกัส�าหรบันกัท่องเทีย่ว	ให้สอดคล้องกบัปรมิาณนักท่องเทีย่ว

ที่เพิ่มขึ้น	 จากการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยว	พบว่า	นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้บริเวณหอนาฬิกาเป็น

จุดนั่งพักซ่ึงมีความแออัด	 ประกอบกับอากาศที่ร้อน	 จึงอาจจะไม่สะดวกสบายส�าหรับนักท่องเที่ยวที่

เป็นเด็ก	หรือผู้สูงอายุ
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	 4.	 จัดพืน้ท่ีภายนอกเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเทีย่วทีต้่องการเรยีกใช้บรกิารรถยนต์

สาธารณะ	(Taxi)	เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวใช้บริการรถยนต์สาธารณะเป็นจ�านวนมาก	จึงท�าให้

มีการเรียกใช้บริการภายนอกตลาดนัด	ซึ่งไม่มีจุดรับส่งที่ชัดเจน	ท�าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ	ส่งผล

ให้การจราจรโดยรอบติดขัด	และอาจเกิดอุบัติเหตุได้

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวจิยัในอนำคต

	 1.	 การศึกษาวิจัยเรือ่ง	 “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของ	ตลาดนัดจตุจักร”	นี	้เป็นเพยีง	“การวจัิยเชิงปรมิาณ”	ซ่ึงท�าให้ทราบว่านักท่องเทีย่วมคีวามพงึพอใจ

ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดมากน้อยเพยีงใด	 แต่ยงัไม่ได้แสดงให้เหน็ว่าท�าไมนกัท่องเทีย่วจึงมรีะดับ

ความพงึพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดเช่นน้ัน	 ดังน้ันจึงควรมศึีกษาด้วย	 “การวิจัยเชิงคุณภาพ”	

เพิม่เติมในอนาคต	เพือ่ให้องค์ความรูใ้นเรือ่งดังกล่าวทีส่มบรูณ์มากขึน้	

	 2.	 ควรจะมกีารศึกษาวิจยัเชิงเปรยีบเทยีบระหว่างความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยกบั

นกัท่องเทีย่วต่างชาติ	 เนือ่งจากปัจจุบนัตลาดนดัจตุจกัรได้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วต่างชาติเพิม่ขึน้

อย่างรวดเรว็	และนกัท่องเทีย่วต่างชาติยังมกีารใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงินทีส่งู	เพือ่ให้ผู้ค้าสามารถปรบักลยทุธ์

ให้เหมาะสมและสามารถสร้างความพงึพอใจแก่นักท่องเทีย่วต่างชาติได้
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