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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทย

ท่ีมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 400 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 

เชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–40 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่

ภาคเหนอื จ านวนครัง้ท่ีเคยมาเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม ่(รวมคร้ังนี้) 2 ครัง้ ระยะเวลาท่ีพักในการมาทอ่งเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่

ครัง้นี้ 4–6 วัน วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาที่จังหวัดเชยีงใหม่ ท่องเท่ียว/พักผ่อน 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดรู้จัก ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 3 คร้ัง วันท่ีมาใช้

บริการในคร้ังนี้ วันเสาร์–อาทิตย์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ เวลา 20.01–22.00 น. ระยะเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน 1-2 

ชั่วโมง ยอดซื้อสินค้าหรือบริการ 1,001–2,000 บาท ประเภทสินค้าหรือบริการท่ีซื้อ คือ ของฝากอาหาร หรือ ขนม

พื้นเมือง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า หรือ บริการ มากท่ีสุด คือ ตนเอง แหล่งข้อมูลในการรู้จักไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักด้วยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จัก

และมีชื่อเสียง วิธีการซื้อสินค้าและบริการ เปรียบเทียบกับร้านอื่นในย่านเดียวกันก่อนซื้อ จะแนะน าให้ผู้อื่นมาใช้บริการท่ี 

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม ่ 

ผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด มีผลอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านราคา ตามล าดับ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผูบ้รหิาร จังหวัดเชียงใหม่ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปัจจัยย่อยของความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 10 ล าดับแรก ได้แก่ ชื่อเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัว ๆ 

ไป ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน  ไนท์มาร์เก็ต  

ตลาดอนุสารตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  

ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย ความกว้างขวางของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ประเภทของ

สินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย สินค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique) 

เช่น สินค้าหัตถกรรม (Handmade) เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ

เหมาะสม การตกแตง่พื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และพนักงาน พ่อค้า หรือ 

แมค่้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มอีัธยาศัยด ีเป็นมติร ยิม้แย้ม ตามล าดับ 

ABSTRACT  

This study aimed at investigating customer satisfaction towards marketing mix of Anusarn Night Market, 

Chiang Mai province. Data were collected by the distribution of questionnaires to 400 Thai tourists who visited the 

market. Data obtained were, then, analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and 

mean. Below was the summary of studied results.  

The findings presented that most respondents were single female in the age of 31-40 years old. They 

carned bachelor’s degree or higher and were self-employed. They earned an average of monthly income of 

25,001-35,000 Baht and resided in the northern provinces. They had visited Chaing Mai (including the time when 

they did the questionnaire) for 2 times. For this time, they stayed in Chiang Mai for 4-6 days for leisure purpose.  

 The results of the study on behavior of Thai tourists in visiting Anusarn night market, Chiang Mai province 

were shown as follows.  All respondents were aware that Anusarn was one of the night markets in Chaing Mai 

province. The majority had visited Anusarn Night Market (including this time) for 3 times. They usually visited 

Anusarn Night Market on Saturday – Sunday, during 20.01-22.00 hrs. and spent time there for 1-2 hours. In 

general, the expenses that they spent for products or services at the market were 1,001-2,000 Baht, especially for 

food, souvenir or local dessert.  People influencing their decision towards purchasing products or services was the 

respondents themselves. Source of information that they learned about Ausarn Night Market, Chiang Mai province 

were themselves.  Reason of visiting Anusarn night market was its renown and reputation. Prior to purchase, they 

did the pricing comparison among stores selling the same products. They would recommend others to visit Ausarn 

Night Market, Chiang Mai province.  

 According to the study on satisfaction of Thai tourists towards marketing mix of Ausarn Night Market, 

Chiang Mai province, the results revealed that they rated their satisfaction at high level towards all factors: product, 

physical evidence and presentation, place, promotion, process, people, and price, respectively. 
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 Hereafter were shown the top ten elements of the marketing mix of Anusarn Night Market, Chiang Mai 

province that Thai tourists rated their satisfactions on at the highest level: the reputation of Anusarn Night Market 

among general people, the location of the market which was in business and famous tourist attraction areas, easy to 

access by public transportation, good food and beverage being sold at restaurants and refreshment stalls in the 

market, large and clean stores in the market, unique design of products such as handicraft products, appropriate 

operating service hours of the market: (16.00-24.00 hrs.), the decorations and the atmosphere of the stores in the 

market, and the courtesy and friendliness of sellers in the market, respectively. 

บทน า  
จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในปัจจุบัน ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขยายตัวของปริมาณ  

การท่องเท่ียวไทยเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2556 สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน ทั้งจากพฤติกรรรมนักท่องเท่ียว 

หรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียว (ทัวร์ สายการบิน ท่ีพัก โรงแรม สถานท่ี

ท่องเท่ียว ไนท์มารเ์ก็ต ฯลฯ) มกีารขยายตัวสูงอยา่งต่อเนื่อง  

นักท่องเท่ียวต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมากท าให้ประเทศไทยมีรายรับจาก 

การท่องเท่ียวในปี 2556 ท่ีผ่านมามากกว่า 900,000 ล้านบาท และมีอัตราที่สูงเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ในทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจ

ท่ี เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส าหรับแนวโน้มสถาน การณ์ ท่องเท่ียวปี 2557 

คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ คาดว่าประเทศจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และในปี 

2558 คาดว่าจะมรีายได้จากการท่องเท่ียวมากกว่า 2,000,000 ล้านบาท  

ตลาดนัดกลางคืน เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสถานที่ท่องเท่ียวท่ีก าลังเป็นท่ีนยิมของนักท่องเท่ียวในปัจจุบันเนื่องจาก

สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียว ในการท่ีจะสามารถมาจับจ่ายใช้สอยในเวลากลางคืนได้ และถือเป็น

แหลง่กิจกรรมการท่องเท่ียวแห่งส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม ่ดังนั้นจึงมีแหล่งจ าหนา่ยสนิค้าในเวลากลางคืนเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภคเป็นจ านวนมากขึ้น  

ตลาดนัดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่นั้นมีด้วยกันอยู่ท้ังหมด 19 แห่ง ซึ่งมีมูลค่าของตลาดโดยรวมมากกว่า 

10 ล้านบาทต่อคืน และมีจ านวนร้านค้า มากกว่า 200 ร้านค้าในแต่ละแห่งต่อคืน ซึ่งรวมจ านวนร้านค้าในแต่ละคืน  

เป็นจ านวนมากกวา่ 2,000 ร้านคา้ต่อคืน ซึ่งส่งผลมภีาวะการแขง่ขันของตลาดผู้ให้เชา่พืน้ท่ีท่ีรุนแรง และต้องมกีารปรับตัว

อยู่ตลอดช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา และให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ประสมการตลาดมากยิ่งขึ้น เช่น มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ

ลูกค้าอย่างเพยีงพอ มกีารจัดโซนพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น  มีร้านคา้หลายระดับให้เลอืกซือ้และมกีารตกแต่งสถานท่ีให้มี

บรรยากาศท่ีทันสมัย ซึ่งล้วนสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกใช้บริการตลาดนัดในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ไม่มากก็นอ้ย  

ไนท์มาร์เก็ต ของตลาดอนุสารหรือกาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท ทีซีซี แลนด์ 

จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีจ าหน่ายสินค้าและการให้บริการ มีพื้นท่ีท้ังหมด 29,148 ตร.ม. มีจ านวนคูหาให้เช่า 989 

คูหา เร่ิมเปิดด าเนินการใน ปี พ.ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน ช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ

เป็นหลัก แตใ่นช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา กิจการประสบปัญหาความผันผวนทางการเมอืงภายในประเทศท าให้จ านวนนักท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศไม่ ได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ทางผู้บ ริหาร  จึงมีการปรับกลยุทธ์ของไนท์มาร์เก็ต ของตลาด 
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อนุสาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมากยิ่งขึ้น โดยมีด าเนินการปรับส่วนประสมการตลาดของโครงการไปบาง

ประการ เช่น การปรับผังพื้นท่ีภายในใหม่ ตกแต่งพื้นท่ีให้ดูสวยงาม เพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด มีการจัดท า

เว็บไซต์เพื่อแจ้งข่าวสาร การดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มระบบกล้องวงจรปิด มีการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการและ

อ านวยความสะดวกและสิ่งแวดลอ้มปรับภูมิทัศน์ในด้านตา่งๆ  

โดยท่ีผ่านมาตลาดอนุสารต้องเผชิญกับการแข่งขันระหว่างคู่แข่งขันในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวนมาก โดยจะ

แข่งขันกันในด้านความครบครันของสินค้าและบริการ และท าเลท่ีตัง้ เป็นหลัก รองลงมาคือ ด้านการให้บรกิาร อกีท้ังยังมี

คู่แข่งทางอ้อมประเภทห้างสรรพสินค้า เปิดใหม่อีก 2-3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย จึงส่งผลให้จ านวนนักท่องเท่ียว

ของไนท์มารเ์ก็ต ของตลาดอนุสารลดลง ประมาณรอ้ยละ 15–20 ในปีท่ีผ่านมา  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศกึษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด

ของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อเป็นแนวทางน ามาปรับปรุง 

พัฒนาและกลยุทธ์การตลาดของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกับความตอ้งการและสร้าง

ความพงึพอใจให้กับลูกค้าของตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ อย่างสูงสุด  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร  

จังหวัดเชยีงใหม ่

นิยามศัพท ์

ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สกึที่นักทอ่งเท่ียวชาวไทยแสดงออกถึงความยินด ีความพอใจและประทับใจต่อ

ส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ 

 นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง บุคคลสัญชาติไทย ท่ีเดินทางจากสถานท่ีถิ่นพ านักถาวรของตน ไปยังแหล่ง

ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ่ก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เพื่อการพักผ่อนหยอ่นใจ การพบปะญาติมิตรเพื่อน

ฝูง ฯลฯ และได้มาไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ เชน่ มาซือ้สนิค้า มารับประทานอาหาร 

 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมายให้

เกิดความพงึพอใจ ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ตลาดนัดขายสินค้าและการให้บริการในช่วงกลางคืน 

ตลาดอนุสาร หรือ กาดอนุสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ี จ าหน่าย

สินค้าและการให้บริการ มีพื้นท่ีท้ังหมด 29,148 ตร.ม. มีจ านวนคูหาให้เช่า 989 คูหา (พื้นท่ีคิดเป็น 10 ,749 ตร.ม.)   

ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่เลขท่ี 149/24, 149/27-28 ถนนช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินการใน  

ปี พ.ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน 
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กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาใช้แนวคิดแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ทฤษฎี

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) 

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 

Presentation) และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 6W’s 1H (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) ค าถามท่ีให้เพื่อคน้หาลักษณะ

พฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ง ประกอบด้วย Who, What, Why, Whom, When, Where, และ How เพื่อค้นหา

ค าตอบ 7 ประการ 

วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา           

ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด

ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2) สร้างแบบสอบถาม   3) เก็บรวบรวมข้อมูล         

4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล และ 5) จัดท าและน าเสนอรายงาน           

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเลือกใช้บริการใน  ไนท์มาร์เก็ต  

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใช้บริการท่ีแน่นอน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรการค านวณของ Ken Black (2007) ก าหนดขนาด

ตัวอย่างเพื่อท าการศึกษาท้ังสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีได้มาไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัด

เชียงใหม่ ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต  

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ และส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัญหาที่พบในการใชบ้ริการ และข้อเสนอแนะ โดยใชค้ าถามแบบมาตรา

ประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแตล่ะระดับ และหลักเกณฑ์การแปลความหมายของ

ระดับค่าเฉลี่ย (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546: 75) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลท่ีได้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency)   ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

สรุปผลการศึกษาน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย 
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ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31–40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001–35,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่

ภาคเหนอื จ านวนครัง้ท่ีเคยมาเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 2 ครัง้ ระยะเวลาท่ีพักในการมาทอ่งเท่ียวจังหวัดเชยีงใหม่

ครัง้นี้ 4–6 วัน วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาที่จังหวัดเชยีงใหม่ ท่องเท่ียว/พักผ่อน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่ได้มาไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัด

เชียงใหม ่

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดรู้จัก ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 3 คร้ัง วันท่ีมาใช้

บริการในคร้ังนี้ วันเสาร์–อาทิตย์ ช่วงเวลาท่ีใช้บริการ เวลา 20.01–22.00 น. ระยะเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน 1-2 

ชั่วโมง ยอดซื้อสินค้าหรือบริการ 1,001–2,000 บาท ประเภทสินค้าหรือบริการท่ีซื้อ คือ ของฝากอาหาร หรือ ขนม

พื้นเมือง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการมากท่ีสุด คือตนเอง แหล่งข้อมูลในการรู้จักไนท์มาร์

เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ รู้จักด้วยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักและมี

ชื่อเสียง วธีิการซื้อสนิค้าและบริการ เปรียบเทียบกับร้านอ่ืนในย่านเดียวกันก่อนซื้อ จะแนะน าให้ผู้อื่นมาใช้บริการท่ี ไนท์มาร์

เก็ตตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม ่ 

ส่วนที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  

  ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสม

ทางการตลาด มีผลอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ   

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านราคา

ตามล าดับ 

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ชื่อเสียง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่ว ๆ ไป  

ความพึงพอใจต่อด้านราคา มคีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 

คือ สินค้าของร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลอืก  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้ จักของ

นักท่องเท่ียว  
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ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล  

ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ พนักงาน พอ่คา้ หรือ แม่ค้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มอีัธยาศัยด ีเป็นมติร ยิม้แย้ม  

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัย

ย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินค้าและบริการ ของร้านค้าภายในไนท์มาร์

เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ความกว้างขวางของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ท่ีพบมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารไม่มบีริการรับช าระ

เงินด้วยบัตรเครดิต รองลงมาคือ ไม่มีป้ายติดราคาสินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อย่างชัดเจน และราคาค่าจอดรถ/

รับฝากรถ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มคีวามเหมาะสม แพงเกินไป ตามล าดับ  

ส่วนที่  5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา และจ านวนครั้งที่เคยมาใช้บริการ

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

1. จ าแนกตามเพศ  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ประเภทของสนิค้าในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มคีวามหลากหลาย  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ชื่อเสียง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่วๆ ไป  

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนเพศหญิงมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ สินค้าของร้านค้าในไนท์มาร์

เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลอืก  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ท าเลท่ีต้ังของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ 

ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ตัง้อยู่ในยา่นธุรกิจ และใกล้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมคีวามพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้

ชัดเจนจากระยะไกล  
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล  

ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงาน พ่อค้า หรือ 

แมค่้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มอีัธยาศัยด ีเป็นมติร ยิม้แย้ม  

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย และเพศหญิง มี 

ความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความถูกต้องแมน่ย าและรวดเร็ว ในการคดิราคาสินค้า

และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ

ชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความกว้างขวางของ

ร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

2. จ าแนกตามอายุ  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-20 ปีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ปานกลาง ส่วน อายุ 21–30 ปี อายุ 31–40 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ชื่อเสียง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่ว ๆ ไป  

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-20 ปี อายุ 21–30 ปี มคีวามพงึพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง ส่วนอายุ 31 – 40 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเหมอืนกัน คือ สินค้าของร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลอืก  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุ 18-20 ปี อายุ 21–30 ปี 

และอายุ 31–40 ปี มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร ตัง้อยู่ในยา่นธุรกิจ และใกล้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุ 40 ปขีึน้ไปมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ท าเลท่ีต้ัง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เชน่ มีระบบขนสง่มวลชนผ่าน  

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-20 ปีมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง และอายุ 21–30 ปมีีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ มี

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาเท่ียวตามสื่อต่างๆ  เชน่ ปา้ยโฆษณา สถานวีทิยุท้องถิ่น หนังสือพมิพท้์องถิ่น ใบปลิว   

ส่วนอายุ 31–40 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล  

ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-20 ปี อายุ 21–30 ปี อายุ 31–40 ปี 

และอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ พนักงาน พ่อค้า หรือ 

แมค่้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มอีัธยาศัยด ีเป็นมติร ยิม้แย้ม 
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ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18-20 ปีมคีวามพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินค้าถูกต้อง

และตรงตามเวลา  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21–30 ป ีอายุ 31–40 ปี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนอายุ 40 ปขีึ้น

ไปมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว 

ในการคดิราคาสินค้าและบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 

18-20 ปี อายุ 21–30 ปี อายุ 31–40 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุดเหมอืนกัน คือ ความกว้างขวางของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

3. จ าแนกตามภูมลิ าเนา  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ รา้นอาหารและเครื่องดื่มในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มรีสชาติอร่อย  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่อเสียง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่ว ๆ ไป  

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลอืก  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมา

ได้สะดวก เชน่ มีระบบขนสง่มวลชนผ่าน  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้

แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ  

ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

เหมอืนกัน คือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มขีนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล  

ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงาน 

พอ่คา้ หรือ แม่ค้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มอีัธยาศัยด ีเป็นมติร ยิม้แย้ม  

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน 

คือ ความถูกต้องแมน่ย าและรวดเร็ว ในการคดิราคาสินค้าและบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  
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ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีม ี

ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ี

มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความกว้างขวางของร้านค้าภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  

4. จ าแนกตามจ านวนครั้งที่เคยมาใช้บรกิารไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาคร้ังแรกมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ประเภทของสนิค้าในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร มคีวามหลากหลาย  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมา 2 คร้ัง 3 คร้ัง และมากกว่า 3 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ชื่อเสียง ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลทั่ว ๆ ไป  

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยคร้ังแรก และ 2 คร้ัง มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับปานกลาง ส่วนท่ีเคยมา 3 คร้ัง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ 

สินค้าของร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลอืก  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมามากกว่า 3 คร้ังขึ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาสินค้า ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้า  

ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมาคร้ังแรกมีความพงึพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนท่ีเคยมา 2 ครั้งมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ  

ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ตัง้อยู่ในยา่นธุรกิจ และใกล้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคย 3 คร้ัง และมากกว่า 3 คร้ังขึ้นไปมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ท าเลท่ีตัง้ ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เชน่ มี

ระบบขนสง่มวลชนผ่าน  

ความพึงพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาคร้ังแรก และ 2 คร้ัง  

มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนท่ีเคยมา 3 ครัง้ และมากกวา่ 3 คร้ังขึ้นไป มีความพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก โดย

ปัจจัยยอ่ยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมอืนกัน คือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจน

จากระยะไกล  

ความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมาครั้งแรก และ 2 ครั้ง มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง ส่วนท่ีเคยมา 3 คร้ัง และมากกว่า 3 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ พนักงาน พ่อค้า หรือ แมค่้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 

ยิ้มแยม้  

ความพึงพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมา คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 

และมากกว่า 3 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเหมือนกัน คือ ความถูกต้อง

แมน่ย าและรวดเร็ว ในการคดิราคาสินค้าและบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  
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ความพึงพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมา

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และมากกว่า 3 คร้ังขึ้นไป มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจสูงสุดเหมอืนกัน คือ การตกแต่งพืน้ท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร  

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

การอภปิรายผล 

ความพงึพอใจของนักทอ่งเท่ียวชาวไทยต่อสว่นประสมการตลาดของ ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม ่

อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing Mix) (ศริิวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ, 2552) 

สามารถอภปิรายผลการศึกษากับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ ส่วนประสมการตลาดบริการ อันดับแรกคือ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินค้าและบริการของตลาดขายของฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่า   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกคือ  ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพงึพอใจของลูกค้าคนไทยท่ีมาซื้อ 

สินค้าในตลาดนัดจตุจักรเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจเป็นอันดับ

แรกคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และไมส่อดคล้องกับผลการศึกษาของ ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง

พฤติกรรมผู้ซื้อในตลาดนัดกลางคืนมีโชค จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น

อันดับแรกคือ ปัจจัยดา้นราคา  

ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นผลิตภัณฑท่ี์ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ

สูงสุดคือ ชื่อเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัว ๆ ไป ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

กฤตกิา มณีรัตน์ (2554) ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพงึพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านมีการจัด

ระเบียบร้านค้า  ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านประเภทของสินค้าหลากหลาย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านการมี

สินค้าหลากหลายท้ัง สีขนาด และแบบให้เลอืก 

ด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยยอ่ยด้านราคาท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ 

สินค้าของร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและไม่สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของ ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัย

ยอ่ยด้านสินค้าราคาถูก ราคาเหมาะสมกับสินค้า สามารถต่อรองราคาได้ 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ี

เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านมี เคานเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการอย่างท่ัวถึง   

และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

เป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านการเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถบริการอย่างเพียงพอ มีความสะดวกในการหาสินค้าท่ี

ตอ้งการ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจัยย่อยดา้นการสง่เสริมการตลาดท่ีผู้ตอบแบบสอบถาม

มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล  

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ กฤติกา มณีรัตน ์(2554) ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจเป็น

อันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านมีส่วนลดเมื่อซื้อจ านวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) 

ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยด้านมกีารลดราคาสินค้าในราคาพิเศษ

จ าหน่าย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ี

ความพงึพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยดา้นการมสีินค้าหลากหลายท้ัง สีขนาด และแบบให้เลอืก 

ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านบุคลากรท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงสุด คือ พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแย้ม ซึ่งไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น

อันดับแรกในปัจจัยย่อยดา้นเจ้าหนา้ที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมติร 

ด้ านกระบวนการให้บริการ  จากผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยย่อยด้ านกระบวนการให้บ ริการ ท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ความถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินค้าและบริการ  

ของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยดา้นความรวดเร็วในการจัดส่งสนิค้า  

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและ

น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามมคี่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ ความกว้างขวางของร้านค้าภายใน

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจเป็นอันดับแรกในปัจจัยย่อยดา้นการประดับตกแต่งร้านคา้ 

ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

จังหวัดเชยีงใหม่ในคร้ังน้ี ผู้ศึกษามีขอ้คน้พบดังนี้ 

1. จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต  

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่โดยปัจจัยท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับจากมากไปหานอ้ย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
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สร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ

ให้บริการ ด้านบุคลากร และด้านราคา ตามล าดับ 

2. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยย่อยต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับ

แรก คือ ชื่อเสียงของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัวๆ ไป ล าดับถัดมาได้แก่ ท าเลท่ีต้ัง ของไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน และไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และ

ใกล้แหลง่ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว ตามล าดับ 

3. จากการศกึษา ปัจจัยย่อยต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่ าสุด 3 ล าดับแรก คือ  

บรรจุภัณฑ์ของร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม ล าดับถัดมาได้แก่ มีเว็บไซต์ให้ข้อมูล และแนะน าไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ และมีเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้บริการอย่างท่ัวถึง 

ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต  ตลาดอนุสาร 

จังหวัดเชยีงใหม่ ผู้ศกึษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาดเพื่อสร้างความพงึพอใจให้กับนักท่องเท่ียว

ชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะส าหรับร้านค้าที่เชา่พื้นท่ีและ

ผู้บริหารของ ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ ดังต่อไปนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม ่ควรปรับปรุงเร่ือง ความแปลกใหมแ่ละ

ทันสมัยของสินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร โดยเน้นร้านค้าประเภทของฝาก หรือ ขนมพื้นเมอืง เพิ่มเตมิ เนื่องจากเป็น

สินค้าท่ีลูกค้านิยมในการซื้อสูงสุด หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.50 และควรติดตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้า  

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรหาร้านค้าใหม่เข้ามาในโครงการ นอกจากนั้นทางโครงการอาจจะแบ่งพื้นท่ีเพิ่มเติม และจัดโซน

ส าหรับร้านค้าใหม่ท่ีมีสินค้ามาขายไม่ซ้ ากับร้านค้าเดิมใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแนะน า

ร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ น าสนิค้าท่ีมีรูปแบบ สีสัน สวยงาม น่าซื้อ มาจ าหน่าย   

 นอกจากนั้น ผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ควรรักษาปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งหลั กของ

โครงการไว ้เพื่อรักษาชื่อเสียงอันดี ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้เป็นท่ีรู้จักของบุคคลท่ัว ๆ ไป อันได้แก่ มีร้านอาหาร

และเคร่ืองดื่ม ที่มีรสชาติอร่อย มีสินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ที่มีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น 

สินค้าหัตถกรรม โดยควรเพิ่มจ านวนร้านคา้ประเภทเดียวกันให้มากขึน้ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลอืกในการซือ้สนิค้าและบริการ 

และลดการผูกขาดของร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ ดว้ย 

ด้านราคา การบริการรับช าระเงนิดว้ยบัตรเครดิต ของแต่ละร้านคา้ย่อยในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ทางรา้นค้า

ย่อยอาจจะไม่สามารถมี เคร่ืองรับช าระบัตรเครดิตได้ ทุกร้าน ดังนั้น ผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร  

จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีจุดรับช าระบัตรเครดิตกลางของทางโครงการไว้ให้บริการด้วย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้แก่ร้านค้าย่อย และ ผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ควรขอความร่วมมือกับทางร้านค้า  

ให้มีการติดป้ายราคาสินค้าให้มีความชัดเจนด้วย นอกจากนั้น สินค้าของทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่

ส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรม ราคาจึงขึ้นอยู่กับงานฝีมือของแต่ละร้านค้า ดังนั้น การก าหนดราคาอาจจะมีความ
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หลากหลายในแต่ละร้านค้า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าในปัจจัยย่อยด้านสินค้าของร้านค้า  

ในไนท์มาร์เก็ตตลาดอนุสารมีราคาถูกกว่าท่ีอื่น ทางผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ อาจจะขอ

ความร่วมมอืให้ทางรา้นค้าพจิารณาการตัง้ราคาสินค้าให้เหมาะสมตอ่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันร่วมดว้ย 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้บริหารของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ ควรเร่งปรับปรุงเว็บไซต์

ให้ข้อมูล และแนะน าไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเร่งด่วน และไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร  

จังหวัดเชียงใหม่ ควรมีจัดท าเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ โดยเน้นเนื้อหา ค าอธิบาย และรูปภาพของร้านค้าในโครงการ  

ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจัดกลุ่มของร้านค้าให้ง่ายตอ่การเลือกชมสินค้า และมีวีดีโอสั้น หรือ Video Clip เพื่ออธิบาย หรือ  

รีวิวร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย เช่น รีวิว  10 ร้านค้าท่ีต้องมาในตลาดอนุสาร หรือ 10  

สุดยอดร้านอาหารดังในตลาดอนุสาร เป็นต้น และทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ควรเพิ่มจุดเคาน์เตอร์ 

ประชาสัมพันธ์ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อีก 2 จุด ซึ่งเดิมมีเพียง 1 จุด อาจจะให้บริการได้ไม่ท่ัวถึง โดยแบ่งเป็นโซน

ทางด้านหนา้ประตูทางเข้าตลาด บริเวณกลางตลาด และ บริเวณประตูทางออกตลาด ดังภาพท่ี 5.1 ให้บรกิารอยา่งท่ัวถึง 

รวมถึงจุดบริการรับฝากของ ตามจุดเคาเตอร์ ประชาสัมพันธ์ของไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร อกีด้วย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด การแจกใบปลิว/แผ่นพับแนะน าไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผู้ซื้อในไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดอนุสารนั้น ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทางผู้บริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่

ควรลดปริมาณในเร่ืองดังกล่าวลง แต่ควรท าการส่งเสริมการตลาด ผ่าน Social Media เช่น Facebook  LINE มากขึ้น เพื่อ

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงร้านในโครงการ แก่นักท่องเท่ียว หรือ ผู้ท่ี

สนใจ อีกท้ังยังเป็นการประหยัดต้นทุนการพิมพ์เป็นจ านวนมากด้วย โดยช่องทางการสื่อสารนี้ ถือเป็นสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่ ม

ผู้บริโภคได้อย่างกวา้งขวาง สะดวก และรวดเร็วท่ีสุดในปัจจุบันด้วย ประกอบกับผลการศึกษายังพบวา่ แหล่งข้อมูลในการ

รู้จักไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรู้จักด้วยตนเอง และ เว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต เป็นหลัก นอกจากนั้น 

ทางไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม ่ควรมกีารจัดกิจกรรมพเิศษ ในโครงการ ตามช่วงเทศกาลส าคัญ เชน่ งาน

ประจ าเดือน ประจ าป ีเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้แก่ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อกีด้วย  

 ด้านบุคลากร เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการท่ีดีอย่างต่อเนื่องได้นั้น ผู้บริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

จังหวัดเชียงใหม่ ควรให้การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการบริการของพนักงาน พ่อค้าหรือแม่ค้า เพื่อเป็น  

การสร้างจุดเด่นของทางรา้นค้าในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ที่อยู่เหนอืร้านค้าท่ัวไปในตลาดกลางคืนท่ีอ่ืน โดยการจัดให้มี

การอบรมร่วมกันระหว่างพนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ของร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ และ

พนักงานของทางโครงการเอง ในดา้นการให้บริการ อย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และขอความร่วมมอืและประสานงานกับร้านค้า 

ในการส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมรับการอบรมพร้อมกัน สร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน เพิ่มทักษะและยกระดับ 

คุณภาพในด้านการให้บริการท่ีดีต่อลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วย ท้ังนี้เนื่องจาก การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร 

ยิ้มแยม้แจ่มใส หรอืการเป็นกันเองกับลูกค้า ถือเป็นปัจจัยดา้นท่ีความส าคัญไมน่อ้ยไปกว่าด้านอื่น ๆ อกีด้วย  

 ด้านกระบวนการให้บริการ  ผู้บริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ควรขอความร่วมมอืให้

ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความรับผิดชอบต่อลูกค้ามากขึน้ เชน่ การบริการหลังการขาย การรับเปลี่ยนสนิค้าท่ี

ไม่ได้คุณภาพตามท่ีระบุไว้ การบริการส่งสินค้าถึงบ้านตามท่ีลูกค้าต้องการ ฯลฯ โดยผู้บริหารของ ไนท์มาร์เก็ต  
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ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ควรชี้แจ้งให้ร้านค้าทราบถึงประโยชนท่ี์ร้านค้าจะได้รับตอ่ไปในอนาคตจากการด าเนินธุรกิจ

อย่างเป็นมาตรฐาน และทางผู้บริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ อาจจะเปิดจุดรับรองเรียน หรือ 

กล่องรับความคิดเห็น กรณีลูกค้าได้รับความเสียหายจากร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร โดยทางผู้บริหารของ  

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ จะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการต่อสัญญาส าหรับร้านค้า  

ท่ีพบข้อร้องเรียนจากลูกค้ามาก อกีด้วย 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผู้บริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่

ควรปรับปรุงเร่ือง ความสะอาดของห้องน้ า ให้มีเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึง ความสะอาดของพื้นท่ีภายใน  

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้ายของด้านการสร้างและน าเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งถือว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วน เนื่องจากความสะอาดภายในโครงการถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีทาง

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ ไม่อาจละเลยได้ ดังนั้น ทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่ 

ควรปรับปรุงการท าความสะอาดภายในโครงการให้มคีวามถี่เพิ่มมากขึน้ เชน่ เดิมทางโครงการมกีารท าความสะอาดเพยีง 

วันละ 1 คร้ัง ทางโครงการควรเพิ่มเป็น 3 คร้ังต่อวัน โดยควรก าหนดช่วงเวลาระหว่างกะกลางคืนในการท าความสะอาด

ภายในโครงการให้มากขึ้น  เช่น รอบท่ี  1 เวลา 15.45–16.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 19.45 20.00 น. และ รอบท่ี  3  

00.15–00.30 น. เป็นต้น อีกท้ังการใช้แนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สร้างนิสัย) ก็จะช่วยให้

พนักงานสามารถจัดการเร่ืองความสะอาดและความเป็นระเบียบของโครงการได้ดีมากขึ้นด้วย และทางผู้บริหารของ 

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารอาจจะจัดให้มีการประกวด การรักษาความสะอาดของร้านค้าในโครงการ ซึ่งหากร้านค้าใด

ได้รับรางวัลนี้จะได้รับของสัมนาคุณจากทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่เพื่อให้ทางร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร สามารถรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เป็นมาตรฐานและมีความตอ่เนื่อง นอกจากนั้น ทางไนท์มารเ์ก็ต 

ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม ่ควรเพิ่มอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เชน่ เก้าอีน้ั่งพักผ่อน บริการ Free Wifi โดยควรจัดให้

มเีพยีงพอต่อการใช้งานของลูกค้า อกีด้วย 

ข้อเสนอแนะส าหรับร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่  ควรปรับปรุงเร่ือง บรรจุภัณฑ์ ให้มี 

ความสวยงาม มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่า (Value Added) ความสวยงาม สะดุดตา สามารถช่วย

บ่งชี้ความเป็นตัวตนของร้าน ได้ทันทีท่ีได้พบเห็น เชน่ ร้านค้าขนาดใหญ่ท่ีจ าหน่ายสินค้าประเภทหัตถกรรม อาจจะเปลี่ยน

จากถุงพลาสติก เป็นถุงผ้า หรือ เป็นกล่อง Collection ของสินค้าประจ าปี รวมถึงการแจ้งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ของ

สินค้า เช่น การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ โดยติดไว้สั้น ๆ แตไ่ด้ใจความท่ีข้างบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสร้างเร่ืองราว ให้กับสินค้า

และเอกลักษณ์ ของร้านค้า เพื่อสร้างคุณค่ารับ รู้ (Perceived Value) ของตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีสร้างความประทับใจ  

และมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาลูกค้า และเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ซื้อสินค้ามากขึ้นและกลับมาซื้อซ้ าอีกคร้ัง ด้วย แต่หากเป็น

ร้านค้าย่อยบริเวณทางเดิน อาจจะปรับปรุงคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดของร้านค้าบนบรรจุภัณฑ์

มากขึ้น เชน่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อเีมล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการตดิตอ่กลับ นอกจากนั้น ทางร้านคา้ควร

สรรหาสินค้าใหม่ ตามแนวโน้มของกลุ่มลูกค้ามาจ าหน่ายเพิ่มเติม เช่น ชุดผ้าฝ้ายล้านนาประยุกต์ หรือ ปรับแบบให้เป็น

สไตล์โมเดิร์นมากยิ่งขึ้น  
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ด้านราคา ร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีบริการรับช าระเงินด้วยบัตรเครดิต อาทิเช่น การใชเ้คร่ือง

รูดบัตรเครดิตแบบพกพา mPOS (Mobile Point of Sale) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ไม่ตอ้งพกเงินในปริมาณมาก 

และทางร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีการป้ายติดราคาสินค้า ให้ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจใน

ประเด็นนี้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนั้น ร้านค้าในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ควรมกีารส ารวจราคาคู่แข่งขันประเภทเดียวกันใน

ไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทางรา้นค้า สามารถตั้งราคาท่ีสามารถแข่งขันกับร้านคา้คู่แข่งได้ดว้ย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ร้านค้าขนาดใหญ่ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีการจัดท าเว็บไซตอ์ย่างเป็น

ทางการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ก่อน และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้า สามารถสอบถามของ

ข้อมูลสินค้าได้โดยตรงจากร้านค้า แต่หากเป็นร้านค้าย่อยขนาดเล็ก อาจจะใช้ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แทน เช่น 

LINE, Facebook และ  Twitter เพื่ อ เป็นช่องทางในการน าเสนอสินค้ าใหม่  ให้แก่ลูกค้ า และยังไม่ เป็นการเพิ่ ม 

ความพงึพอใจในปัจจัยย่อยในดา้นนี้อีกดว้ย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจุบันลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลางในปัจจัยย่อยด้าน ร้านค้ามกีารให้

ของแถม แก่ผู้ซื้อสนิค้าในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ดังนัน้ ร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมกีารให้ของแถมแก่ผู้

ซื้อสินค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในประเด็นดังกล่าว  

โดยอาจจะก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าหรือยอดซื้อเปา้หมาย หากลูกค้าซื้อสินค้ากับร้านค้าครบตามก าหนดจะได้รับของแถม

เป็นการตอบแทน เช่น หากลูกค้าซื้อสินค้า ครบ 10,000 บาท ได้รับฟรีเสื้อพื้นเมือง 1 ตัว เป็นต้น และหากลูกค้ามีการ

แนะน าให้เพื่อนมาซื้อเพิ่มเติมครบยอดเป้าหมายของทางร้านค้าในวันเดียวกัน โดยน าสลิปบิลของทางร้านค้ามาแสดง

สามารถได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากทางร้านค้า เช่น รับส่วนลดเพิ่มอีก ร้อยละ 5 นอกจากนั้น ร้านค้าควรมีการจัดสินค้า

ตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชิมได้บ้างตามความเหมาะสม เช่น ผลไม้ดอง น้ าพริก หรือ ของแช่อิ่มต่าง ๆ ซึ่งสินค้าประเภทนี้

สามารถกะรสชาติความเปร้ียว-หวานด้วยสายตาได้ยาก จึงควรจัดไวใ้ห้ลูกค้าชมิได้บ้างตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการ

ท าให้ลูกค้าสนใจมาซื้อของท่ีร้านคา้มากยิ่งขึน้ดว้ย 

 ด้านบุคลากร พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ของร้านคา้ ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ควรแตง่กายสะอาด สุภาพ 

เรียบร้อย มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดเวลา รวมถึง การมีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและกระตือรือร้นใน

การให้บริการลูกค้าด้วย เนื่องจากลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยทางร้านค้าควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษ

กับการคัดเลือกและอบรมพัฒนาพนักงานของร้าน รวมถึงพอ่คา้และแมค่้าเองด้วย ให้มีความสามารถในการอธิบายสินค้า 

มอีัธยาศัย และมารยาทท่ีดี เพื่อสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression) ให้กับบรรดาลูกค้า ตั้งแต่การดูแลเคร่ือง

แต่งกายของพนักงาน พ่อค้า แม่ค้า และทางร้านควรปรับปรุงการอบรม ปลูกฝังจิตส านึกในงานบริการ (Service Mind) 

ให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งนอกจากจะมกีารอบรมอยา่งจริงจังแล้ว การจูงใจโดยการให้รางวัลกับพนักงานดีเด่นในด้านการ

บริการ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากบุคลากรมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานใน

สภาพการณ์ท่ีมีการแข่งขันสูง และบุคลากรถอืเป็นหน้าดา่นท่ีจะต้องมปีฎสิัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง อีกดว้ย 

 ด้านกระบวนการให้บริการ  ร้านคา้ในไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร ควรให้ความร่วมมอืในการเปลี่ยนสนิค้า กรณี

สินค้ามีปัญหา ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รวมถึงการให้บริการหลังการขายท่ีด ีมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า เชน่ ร้านค้า

ยินดีตอบค าถามลูกค้าหลังซื้อสินค้าจากทางร้านแล้ว เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยย่อยดังกล่าวลูกค้ามีความพึงพอใจเพียง
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ระดับปานกลาง โดยทางร้านค้าควรก าหนดเงื่อนไขการคืนสินค้าให้มีความชัดเจน เช่น จ านวนวันในการรับเปลี่ยนหรือคืน

สินค้า เป็นตน้ และควรชี้แจ้งให้ลูกค้าทราบตัง้แตก่่อนการช าระเงินค่าสินค้า และควรแจ้งช่องทางการตดิต่อกับทางร้านค้า 

เชน่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือทางสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ หากสินค้ามีการเสียหาย หรือ ไมเ่ป็นไป

ตามเงื่อนไขท่ีทางรา้นแจ้งแก่ทางลูกค้าอีกดว้ย  

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรให้ความร่วมมือใน

การรักษาความสะอาดในบริเวณไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ โดยการรักษาความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพนี้  

นอกจากจะเป็นแรงจูงใจต่อลูกค้าในการมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังส่งผลต่อ

สุขอนามัยท่ีดีของลูกค้า รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า ด้วย โดยเฉพาะบริเวณโซนอาหารและเคร่ืองดื่มของทางโครงการ ซึ่งเป็น

บริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยมาก ร้านค้าควรน าขยะมูลฝอยดังกล่าวไปท้ิงตามจุดท่ีทางโครงการจัดพื้นท่ีไว้ให้ เพื่อความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย มมีาตรฐานตามหลักสุขอนามัยท่ีดใีนไนท์มารเ์ก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชยีงใหม่ ตอ่ไปอีกดว้ย 
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