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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าในตลาด 

วโรรส จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม ่  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมาใช้บริการท่ีตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 300  ราย ใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.67  

มอีายุ 40 - 49 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33  ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเชยีงใหม ่ จ านวน 150 คน  คิดเป็น    

ร้อยละ 50  นอกเขตพื้นท่ีเชียงใหม่ จ านวน 150 คน  คิดเป็นร้อยละ 50   มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  

จ านวน 157 คน   คิดเป็นร้อยละ 52.33  ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 81 คน  คิดเป็นร้อยละ 27   

มรีายได้     ตอ่เดอืน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36   

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวตลาดวโรรสมากกวา่ 2 คร้ัง  เดินทางมากับเพื่อน    ซื้อเพื่อ

ใช้สินค้าเอง  ซื้อสินค้าจากตลาดวโรรสเนื่องจากมีราคาท่ีเหมาะสม   ใช้ระยะเวลาในการซื้อของประมาณ 1-2 

ชั่วโมง  เลือกซื้ออาหาร/เคร่ืองดื่ม  โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 872 บาท   ผู้มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าคือ

เพื่อน  และส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ 

ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมผีลตอ่การเลอืกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส  จังหวัดเชยีงใหม่ ภาพรวมพบวา่อยู่ใน

ระดับมาก   รายดา้นพบวา่ ปัจจัยดา้นราคามีระดับความส าคัญเป็นอันดับสูงสุด  รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยดา้นสถานท่ี

และบริการ   ด้านผลิตภัณฑ์  และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดับ   โดยด้านผลิตภัณฑ์  ให้ความส าคัญกับ

สินค้ามีความหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ    ด้านราคาให้ความส าคัญกับราคาสินค้ามีความสมเหตุสมผล ด้าน

สถานท่ีและบริการ  ให้ความส าคัญเร่ืองมีท่ีจอดรถเพียงพอ  และด้านการส่งเสริมการตลาด  ให้ความส าคัญกับ

ผู้ขาย มอีัธยาศัยท่ีดแีละพูดจาสุภาพ 
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ABSTRACT 
 

The independent study of purchasing behavior of Thai customer in Warorot Market, Chiang Mai 

Province, has its purposes as follows: 1. to study the behavior of Thai customers in purchasing goods in Warorot 

Market, Chiang Mai Province, and 2. to examine factors affecting the purchase of goods in the same place. 

Population samples for this study comprise of 300 Thai customers in Warorot Market, Chiang Mai Province, 

through the manner of questionnaire. Collected data are analyzed by the use of descriptive statistics, 

frequency, percentage, and mean. 

The study reveals that the majority of participants is female – to be precise, there are 188 female 

subjects, or 62.67% of the overall population. In terms of age, 67 subjects are in between 40 – 49 years, or 

22.33%. Exactly 50.00% of the population – or 150 subjects, to be precise – have permanent residence in 

Chiang Mai, while the other half outside thereof. As for the education background, it is found that 157 subjects, 

or 52.33%, have that of below bachelor’s degree. It is also revealed that 81 of test subjects, or 27.00%, are 

in private business or mercantile field. Lastly, it is found that 108 subjects, or 36.00%, have monthly income 

between THB 10,001 – 15,000. 

Through analysis, the study shows that the majority of subjects had been in Warorot Market for more 

than 2 times mostly for personal purchase, and usually visited with friends, who are their purchase influencers. 

They perceive that goods in this market have reasonable price. Average time spent is between 1 – 2 hours, 

and they mostly prefer purchasing foods and beverages. An average money spent is THB 872, and their 

preferred means of transportation is via motorcycle. 

In general, significance level of factors affecting the purchase of goods in Warorot Market, Chiang Mai 

Province, is high. Elaborately, it is found that price factor ranges the highest in terms of significance, while 

runners up are factors of place and service, product, and promotion, respectively from highest to lowest. It is 

also revealed that the subjects pay highest regards to variety of goods in product factor, reasonable price for 

price factor, adequate parking space for place factor, and amicable and respectful merchants for promotion 

factor. 

บทน า 
 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาท่ี

เก่าแก่ยาวนานกวา่ 700 ปี เป็นศูนย์กลางของจังหวัดในภาคเหนอื  มีศักยภาพในการพัฒนาและเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ท้ังทางด้านการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน  อีกท้ังยังเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและ

วัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวแตกต่างกับจังหวัดอื่นๆ   ท้ังด้าน
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ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  จึงเป็นหัวเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคัญอันดับต้นในเขตภาคเหนือ  

เป็นศูนย์กลางการค้าขายระหวา่งจังหวัด  โดยส่วนใหญ่การค้าขายจะมีการน าสินค้าชนิดต่างๆ  เช่น อาหารพื้นเมอืง 

สินค้าพื้นเมือง  เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม  ของช ารว่ยชนิดตา่งๆ  เข้ามาขายในตัวจังหวัด   ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีศูนย์รวมท่ี

ตลาด  

ตลาดวโรรส หรือท่ีเรียกกันในภาษาเหนือว่า “กาดหลวง” เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุดใน

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่ีจ าหน่ายสินค้ามากมาย มีประวัติศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด ตลาดวโรรสท่ีมีขอบเขตท่ี

ล้อมรอบด้วยถนนวิชยานนท์ ถนนช้างม่อย ถนนข่วงเมรุ และตรอกเล่าโจ๊ว ติดกับตลาดต้นล าไย พื้นท่ีของตลาดคือ

อาคาร 3 ชั้น  สินค้าหลักท่ีจัดจ าหน่ายคือของฝาก ของสด เสื้อผ้าพื้นเมอืง เสื้อผ้าแฟชั่นและอื่นๆ  ถือเป็นศูนย์รวม

การค้าขายหลัก ที่มนีักท่องเท่ียวเข้ามาแวะเวยีนเป็นจ านวนมาก  

แตด่้วยในสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน  มีการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึน้ มีห้างสรรพสนิค้าเกิดขึ้นหลายแห่ง

ในจังหวัดเชียงใหม่  ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง  ก่อตั้ง

ขึ้นในช่วงปี  2556-2558  อาทิ เซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่   พรอมเมนาดารีสอร์ทมอลล์   เมย่า   และยังเกิด

โครงการคอมมิวนิตี้มอลล์ขึ้นหลายโคงการ ได้แก่ โครงการสตาร์อเวนิว   โครงการ Curve    และโครงการ V 

Community เป็นต้น ก่อให้เกิดทางเลือกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น   ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคอาจ

เปลี่ยนไป  โดยกระจายตัวไปยังสถานท่ีต่างๆ  มากขึ้น   อยา่งไรก็ตาม ตลาดวโรรสยังคงเป็นสถานท่ีท่ีผู้บริโภคและ

นักท่องเท่ียวยังคงเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง   แตห่ากพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณท่ี์เกิดขึ้นตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างตน้  

ดังนัน้  จากความส าคัญและความเป็นมาอันนา่สนใจของตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ แห่งน้ี  ผู้ศกึษาจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยต่างๆ   ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัด

เชียงใหม่ในปัจจุบัน  และแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  โดยศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และ

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า  ซึ่งผู้ศึกษาจ าเป็นต้องทราบวา่ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  และกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม

การซื้ออย่างไร  โดยศึกษาจากทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (4P) มาวิเคราะห์ 

เพื่อน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลให้กับธุรกิจท่ีท าการค้าส าหรับร้านค้าในตลาดวโรรส  และเป็นแนวทางในการปรับปรุง  

พัฒนารา้นค้าของผู้ท าการศกึษาเองให้สามารถเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนนิงานยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการเลอืกซือ้สนิค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกซือ้สนิค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศกึษา 
 

1. เพื่อทราบพฤติกรรมการซือ้สนิค้าของผู้บริโภคชาวไทยในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับร้านคา้ ท่ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดจ าหนา่ยสนิค้า 
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3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเจ้าของตลาดวโรรส ส าหรับการพัฒนาตลาดให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้า 

นิยามศัพท ์
 

ผู้บริโภค (Customer) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ท่ีมาใช้บริการซื้อสินค้าในสถานท่ีหนึ่งๆ ซึ่ง

อาจมีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นท่ีน้ัน ๆ หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ก็ได้ ก าหนดเป็นคนไทย 

พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การกระท าใด ๆ ของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับ การใช้และ          

การจับจ่ายสินค้าในตลาดวโรรส โดยค าถามท่ีใช้เพื่อการค้นหาลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6W1H ประกอบ

ไปด้วย ใครอยูใ่นกลุ่มตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมสี่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้บริโภค

ซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร 

ส่วนประสมการตลาด หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยท่ีกิจการ

สามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างสว่นประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 

ตลาดวโรรส (Warorot Market) หมายถึง ตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ มีขอบเขตท่ีล้อมรอบด้วย ถนนวิชยานนท์ ถนนช้างม่อย ถนนข่วงเมรุ และตรอกเล่าโจ๊ว ติดกับตลาดต้น

ล าไย พื้นท่ีของตลาดคอือาคาร 3 ชั้น  ท าการจ าหนา่ยของฝาก ของสด เสื้อผ้าพื้นเมอืง เสื้อผ้าแฟช่ันและอื่น ๆ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย ในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ทฤษฎีท่ี

เกี่ยวข้องคือทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6W1H) ควบคู่กับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  ประกอบด้วย  

ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มาเป็นเคร่ืองมือใน        

การวเิคราะห์และอ้างอิงผลการศกึษา 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ในตลาด  

วโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ โดยท าการศกึษาจากค่าใชจ้่ายผู้บริโภคชาวไทยใชใ้นการซื้อสินค้า และศึกษาข้อมูลท่ีมีผลต่อ    

การตัดสินใจซือ้สนิค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1. รวบรวมขอ้มูลเบือ้งต้น 

2. สร้างแบบสอบถาม 

3.    เก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 
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5. จัดท าและน าเสนอรายงาน 

 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมาใช้บริการท่ีตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากร กลุ่มตัวอยา่ง คือผู้บริโภคชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดวโรรสจังหวัดเชยีงใหม่ เลอืกโดยวธีิการสุ่ม จ านวน

ท่ีใชสุ้่มนัน้หาได้จากการประมาณค่าอัตราส่วนประชากร 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทยท่ีมาใช้บริการท่ี

ตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่โดยใชแ้บบสอบถาม 

 ข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data)โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา สิ่งพิมพ ์เอกสารงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลในเว็บไซต์ตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการศึกษา 

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคชาวไทยใน ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่

คร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าในตลาด 

วโรรส จังหวัดเชียงใหม่  และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม ่ 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศกึษาคร้ังน้ี  คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการท่ีตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ จ านวน 300 

ราย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น เค ร่ืองมือ ท่ี ใช้ ในการศึกษา  และท าการวิ เคราะห์ด้ วยสถิติ 

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

สามารถสรุปผลและวเิคราะห์ผลการศกึษาได ้ดังนี้  

สรุปผลการศึกษา 
 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจ านวน 112 ราย    คิดเป็นร้อยละ 37.33   และเพศหญิงมี

จ านวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.67 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 

รองลงมาได้แก่  อายุ 30-39 ปี จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ 20.67   อายุ 20 - 29 ปี  จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18  อายุ   50-59 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 

14.67 และ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเชียงใหม่ จ านวน 

150 คน    คิดเป็นร้อยละ 50  นอกพื้นท่ีเชยีงใหม่จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50   แบ่งเป็นภาคเหนือ จ านวน 67 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.33 รองลงมาได้แก่ ภาคกลาง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67  ภาคตะวันออก จ านวน 

18 คน คิดเป็นร้อยละ 6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ภาคตะวันตก จ านวน 13 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 4.33 และภาคใต้ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.67 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรี จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 

38.00 และปริญญาโทขึ้นไปจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 ตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาได้แก่  นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26  พนักงาน

บริษัท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 23  ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 เกษตรกร 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 และอื่นๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีรายได้

ต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 36  รองลงมาได้แก่ ต่ ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 

88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33 รายได้ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22  มากกว่า 20,001 

บาทขึ้นไป จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 ตามล าดับ 

พฤตกิรรมของผู้บริโภคชาวไทยในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวตลาดวโรรสมากกวา่ 2 คร้ัง จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 

60.33 รองลงมาได้แก่ 1-2 คร้ัง จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33 และน้อยกวา่ 1 คร้ัง จ านวน 22 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.33 ตามล าดับ  

ใหญ่เดินทางมากับเพื่อน จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาได้แก่ มาคนเดียว จ านวน 96 

คน คิดเป็นร้อยละ 32   มากับครอบครัว จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25  และมากับคณะทัวร์จ านวน 23 คน  

คิดเป็นร้อยละ 7.67 ตามล าดับส่วนใหญ่ซื้อเพื่อใช้สินค้าเอง จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 รองลงมาได้แก่ 

ซื้อเพื่อเป็นของฝาก จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 32.67 และซื้อเพื่อน าไปจ าหน่าย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 

19  ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าการซื้อสินค้าจากตลาดวโรรสเนื่องจาก ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม จ านวน 176 คน คิดเป็น

ร้อยละ 58.67 รองลงมาได้แก่ ความหลากหลาย จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 52  สินค้ามีความเป็นท่ีนิยม 

จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45  ความสะดวกในการซื้อสินค้า จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 และ

คุณภาพของสินค้า จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการซื้อของประมาณ 1-2 ชั่วโมง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67 รองลงมา

ได้แก่ มากกว่า 2 ชั่วโมง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และต่ ากวา่ 1 ช่ัวโมง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 

26  ตามล าดับ  

ส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหาร/เคร่ืองดื่ม จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 85  โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 872 บาท 

รองลงมาได้แก่ เคร่ืองนุ่งห่ม จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37.33 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 2,253 บาท สินค้า

พื้นเมือง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 576 บาท เคร่ืองส าอาง จ านวน 69 คน  

คิดเป็นร้อยละ 23  โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 344 บาท อุปกรณ์เคร่ืองครัว จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67  

โดยมจี านวนเงินเฉลี่ย 767 บาท วัตถุดิบท าอาหาร จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.33 โดยมจี านวนเงินเฉลี่ย 432 

บาท เคร่ืองใช้ไฟฟ้า จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 3,455 บาท เคร่ืองประดับจ านวน 

25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 239 บาท อุปกรณ์ของแต่งบ้าน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
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7.67 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 1,267 บาท พระเคร่ือง/วัตถุมงคล จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4   โดยมีจ านวนเงิน

เฉลี่ย 1,534 บาท และอื่น ๆ ได้แก่ ของใช้เบ็ดเตล็ดจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ย 438 

บาท ตามล าดับ 

ส่วนใหญ่เห็นว่าผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ เพื่อน จ านวน 111 คน คิกเป็นร้อยละ 37  

รองลงมาได้แก่  พนักงานขาย จ านวน 99 คน คิด เป็น ร้อยละ 33   คนในครอบค รัว จ านวน 56 คน  

คิดเป็นร้อยละ 18.67 และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 ตามล าดับ  

ส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนตจ์ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาได้แก่ รถโดยสาร

ประจ าทาง จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33 รถยนต์ส่วนบุคคล จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 26   

เดิน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.33 และรถของคณะทัวร์ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.33 ตามล าดับ 

ระดับความส าคัญปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ 

ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม ่ภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74) โดยรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับท่ี 1 (ค่าเฉลี่ย = 3.87) รองลงมาได้แก่  

ปัจจัยด้านสถานท่ีและบริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.70) และปัจจัยด้านการส่งเสริม

การตลาด (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ตามล าดับ สามารถพจิารณารายด้านได้ดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัด

เชียงใหม่  ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70) โดยปัจจัยย่อยพบว่า สินค้ามีความหลากหลายชนิดให้

เลือกซื้อเป็นอันดับท่ี 1 (ค่าเฉลี่ย = 3.89) รองลงมาได้แก่ สินค้ามีคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย =  3.87) สินค้ามีชื่อเสียงและ

เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค (ค่าเฉลี่ย = 3.78) สินค้ามีลักษณะ หรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.60) สินค้ามี

ความสวยงามน่าประทับใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) และมีการแสดงรายละเอียดคุณสมบัติของสินค้าอย่างชัดเจน 

(ค่าเฉลี่ย = 3.42) ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยด้านราคา ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัด

เชียงใหม่  ด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87) โดยปัจจัยย่อยพบวา่ ราคาสินค้ามีความสมเหตุสมผล เป็น

อันดับท่ี 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.08) รองลงมาได้แก่ มีหลากหลายระดับราคาให้ผู้ บริโภคได้เลือก (ค่าเฉลี่ย = 3.91)  

ราคาสินค้ามีราคาใกล้เคียงกับตลาดอื่นๆ (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาสินค้าได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.77) 

สินค้า  มคีวามสวยงามน่าประทับใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.46) และมกีารระบุราคาสินค้าได้อย่างชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.72) 

ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยด้านสถานที่และบริการ ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส 

จังหวัดเชียงใหม่  ด้านสถานท่ีและบริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71)   โดยปัจจัยย่อยพบว่า มีท่ีจอดรถ

เพียงพอเป็นอันดับท่ี 1 (ค่าเฉลี่ย = 4.12)  รองลงมา ได้แก่ มีการจัดหมวดหมู่โซนร้านค้า สะดวกแก่การเลือกซื้อ

สินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ร้านค้าที่ให้บรกิารมคีวามเป็นระเบียบ สะดวกแก่การเลือกซื้อ (ค่าเฉลี่ย = 3.83) มหี้องน้ า

ท่ีสะอาด (ค่าเฉลี่ย = 3.81)   ท่ีตั้งของตลาดวโรรสสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย = 3.65)   มีป้ายบอก ชี้ทาง

ให้แก่ผู้ท่ีมาซือ้ของ ได้อยา่งชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.35)   และมกีารตกแตง่สถานท่ีได้อย่างสวยงาม (ค่าเฉลี่ย = 3.30) 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม  2559) 

 

Vol. 2 No. 4 (October – December 2016)   88 

 

ตามล าดับ 

ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในตลาด 

วโรรส จังหวัดเชียงใหม่  ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.69) โดยปัจจัยย่อยพบว่า ผู้ขาย  

มีอัธยาศัยท่ีดีและพูดจาสุภาพเป็นอันดับท่ี 1 (ค่าเฉลี่ย = 3.93)  รองลงมา ได้แก่ ผู้ขายมีความรู้ในการตอบข้อ

ซักถามหรือข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน  (ค่าเฉลี่ย = 3.79)   มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในตลาดวโรรสอย่างท่ัวถึง  

(ค่าเฉลี่ย = 3.53)  และมีการโฆษณาสินคา้ที่เหมาะสมและนา่สนใจ (ค่าเฉลี่ย = 3.49) ตามล าดับ 
 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

อภปิรายผลการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการวิจัยหรือค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือ    

การใช้ของผู้บริโภค   โดยใชค้ าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคคือ 6W1H   

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541) โดยประยุกต์ทฤษฎีเป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งจากผลการศึกษา  พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียวตลาดวโรรสมากกว่า 2 คร้ัง  ท้ังนี้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคน

เชยีงใหมท่ าให้การเดินทางมาตลาดวโรรสมคีวามสะดวกและตลาดวโรรสมีชื่อเสียงมายาวนาน จึงเป็นแหล่งดึงดูดให้

คนต่างพื้นท่ีเข้ามาซื้อหาสินค้า รวมถึงสินค้าท่ีมีจ าหน่ายมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อน และซื้อ

เพื่อใชส้ินค้าเอง ท้ังนี้เนื่องจาก เห็นวา่ราคาสินค้าท่ีเหมาะสม ใชร้ะยะเวลาในการซื้อของประมาณ 1-2 ชั่วโมง เนื่อง

จาดตลาดวโรรสเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่การใช้เวลาในการซื้อของจึงค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ส่วนใหญ่ เลือกซื้อ

อาหาร/เคร่ืองดื่ม ตลาดวโรรสเป็นตลาดท่ีจ าหน่ายสินค้าทุกประเภทรวมถึงอาหารเคร่ืองดื่มท่ีมีความหลากหลาย 

และมเีอกลักษณ์เป็นอาหารเหนือ ซึ่งถือเป็นรายการท่ีนา่สนใจส าหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาเลอืกซื้อสินค้า ส่วนใหญ่เห็น

ว่าผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ได้แก่ เพื่อน และส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์ เนื่องจาก

ตลาดวโรรสค่อนข้างจ ากัดพื้นท่ีท่ีจอดรถ ซึ่งหายากมากโดยเฉพาะท่ีจอดรถยนต์ ดังนั้นการเดินทางมาด้วย

รถจักรยานยนตจ์ึงมคีวามสะดวกมากกวา่ยานพาหนะอื่น ๆ  

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าในตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่

เป็นเพื่อนท่ีมีอิทธิพลในการซื้อมากท่ีสุด ขัดแย้งกับงานวิจัยของชัญญานุช มหาทุมรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรม

ของนักทอ่งเท่ียวท่ีมาเลือกซือ้สนิค้าในตลาดน้ าอโยธยา  ท่ีผู้มอีทิธิพลในการตัดสนิในซื้อ เป็นบุคคลในครอบครัวมาก

ท่ีสุด    อาจเป็นเพราะการเดินทางมายังตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่    ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนมากกว่า     

การมากับครอบครัว  ผลจึงไม่สอดคล้องกัน 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลในการเดินทางมาซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ส่วนใหญ่

เดินทางมาซื้อสินค้าเพื่อน าไปบริโภคเองมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธนันท์ พิทาค า (2554) ท่ีได้ศึกษา

พฤตกิรรม    การซือ้ขนมไทยของผู้บริโภค ในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีสว่นใหญ่นิยมซือ้สนิค้าเพื่อบริโภคเอง 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลในการซื้อสินค้าจากตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม่ พบวา่ ส่วนใหญ่ตัดสนิใจซื้อ

สินค้าเนื่องจากสินค้ามรีาคาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวจิัยของของภัทราวดี ทิพยดี (ปี 2557) ท่ีศึกษา
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พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัสในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ผู้กรอก

แบบสอบถามส่วนใหญ่มาซือ้สนิค้าเนื่องจากมีราคาอันเหมาะสม 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับสินค้าท่ีลูกค้าซื้อและช่วงจ านวนเงินท่ีซื้อสินค้าจากตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม ่

พบวา่ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าประเภทอาหารมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญานุช มหาทุมรัตน์ (2555) ท่ีศึกษา

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ าอโยธยา ส่วนช่วงจ านวนเงินท่ีใช้ซื้อสินค้าในตลาดวโรรส 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าอยู่ในช่วง 300-2,300 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของของชัญญานุช มหาทุมรัตน ์

(2555) ท่ีพบว่า ราคาอยู่ในช่วงต่ ากว่า 500 บาท เหตุผลท่ีขัดแย้งอาจเป็นเพราะการมาซื้อสินค้ายังตลาดวโรรส 

จังหวัดเชียงใหม่   ส่วนใหญ่เป็นการมาซื้อสินค้าจ านวนมาก อาจมีการซื้อไปจ าหน่ายต่อ  ดังนั้น ช่วงจ านวนราคา   

จึงอยู่ในช่วงท่ีสูงกวา่ 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางมายังตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  ส่วนใหญ่เดินทางมาโดย

รถจักรยานยนต์  ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของชัญญานุช มหาทุมรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวท่ีมาเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ าอโยธยา พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคล อาจเป็น

เพราะข้อจ ากัดของท่ีจอดรถ ท่ีตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่มีน้อย ท าให้ผู้มาซื้อของใช้จักรยานยนต์มากกว่าเพื่อ

ความคล่องตัว 

ระดับความส าคัญปัจจัยท่ีมีผลตอ่การเลือกซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชยีงใหม ่ภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก โดยรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับท่ี 1 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านสถานท่ีและบริการ ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ ์และปัจจัยด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวดี ทิพยด ี (2557) ท่ี

ศกึษาพฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัสในอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการประเมินทางเลือกในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้โลตัส  อันดับ

แรกสุด คือ ด้านราคาถูกที่สุดและสมเหตุสมผล 

โดยด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความส าคัญกับสินค้ามีความหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของชัญญานุช มหาทุมะรัตน์ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ า 

อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคัญปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นเร่ืองความหลากหลายของสินค้า

เช่นเดียวกัน ท้ังนี้ เนื่องจากตลาดวโรรสเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกประเภท ท าให้มีความหลากหลายในการเลือกซื้ อ

สินค้า และผู้บริโภคก็ได้ให้ความส าคัญในระดับมากเช่นเดียวกัน  

ด้านราคา ให้ความส าคัญกับราคาสินค้ามีความสมเหตุสมผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

พัทธนันท์ พิทาค า (2554) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในด้าน

ราคา คือความเหมาะสมของคุณภาพ เชน่เดียวกัน  

ด้านสถานท่ีและบริการ ให้ความส าคัญเร่ืองมี ท่ีจอดรถเพียงพอ และด้านการส่งเสริมการตลาด  

ให้ความส าคัญกับผู้ขาย มีอัธยาศัยท่ีดีและพูดจาสุภาพ สอดคล้องกับงานวจิัยของชัญญานุช มหาทุมะรัตน์ (2555) 

ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ในการเลือกซื้อสินค้าในตลาดน้ าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               

ให้ความส าคัญปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายท่ีเนน้เร่ืองความสุภาพและอัธยาศัยของผู้ขาย 
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ข้อเสนอแนะ 

ด้านพฤติกรรม 

1. จากพฤติกรรมของผู้มาซื้อสินค้าในตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม ่ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ส่วนใหญ่มอง

ถึงด้านราคาท่ีเหมาะสม ความหลากหลายของสินค้า และความสะดวกในการซื้อสินค้า ผู้เป็นเจ้าของตลาดควรมี  

การจัดสรรให้ผู้มาเช่าประกอบการ มีการควบคุมดูแลตรวจสอบราคาให้เป็นมาตรฐาน และเพิ่มความหลากหลาย

ของสินค้าท่ีมาจ าหน่ายยังตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  และยังควรจัดสรรหมวดหมู่สินค้าให้สะดวกต่อผู้

มาซื้อสินค้า 

2. จากพฤติกรรมการเดินทางมายังตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนะในค าแนะน าค าถาม

ปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาการวางสินค้าไมเ่ป็นระเบียบกีดขวางทางเดิน  ดังนัน้ เจ้าของตลาดควรพจิารณาการจัดโซน

การวางสินค้า ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังควรเข้มงวดและ         

มมีาตรการกับร้านคา้ที่น าสินค้ามาวางขายกีดขวางในทางเดิน 

3. จากพฤติกรรมของผู้มาซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่  เกี่ยวกับเหตุผลในการซื้อสินค้าจาก

ตลาดวโรรสพบว่า ราคาเป็นส่วนท่ีส าคัญในการท่ีผู้มาซื้อของมองเป็นส่วนใหญ่   ร้านค้าหรือผู้ประกอบการควรมี

การรวมกลุ่มจัดตั้งสมาคมผู้ค้าขายตามลักษณะของสินค้าในแต่ละกลุ่ม    เพื่อก าหนดราคาท่ีเป็นมาตรฐาน       

สร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ซือ้ว่าจะได้สินค้าท่ีราคาสมเหตุสมผล 

4. จากพฤติกรรมของผู้มาซื้อสินค้าในตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่  ร้อยละ 85 จะซื้อสินค้า

ประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม อีกท้ังการเดินทางมายังตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่  ใช้เวลาซื้อสินค้าอยู่ในช่วง 1-2 

ชั่วโมง ผู้ประกอบการร้านค้าควรมกีารเพิ่มการโฆษณาสินค้าแก่ผู้มาซื้อสินค้าให้ชัดเจน  ปรับปรุงรสชาติอาหารให้ดี

อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ท่ีมาเลอืกซื้ออาหาร  ตัดสนิใจกลับมาซือ้ใหม่ในคร้ังต่อไป 

ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

1. จากการศึกษาเบื้องต้นเป็นท่ีน่าสังเกตว่า ตลาดพระเครื่องเป็นตลาดท่ีมีจ านวนผู้บริโภคไม่สูงมาก  แต่มี 

มูลค่าท่ีสูง  ดังนัน้ ตลาดพระเคร่ืองจึงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ 

2. การจัดโครงการ “ผู้ประกอบการหน้าใหม่” เป็นโครงการท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน

ผู้ประกอบการใหม่ โดยเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีมีผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ  มาจ าหน่าย สร้างความหลากหลาย          

ด้านผลิตภัณฑใ์ห้กับตลาด  โดยอาจจะตัง้เงื่อนไขพเิศษ เช่น การลดค่าเชา่ เป็นต้น 

3.  การตัง้ราคาควรมกีารประเมินต าแหนง่ของผลิตภัณฑ ์เนื่องจากตลาดวโรรส เป็นตลาดที่ผู้ท่ีมาเลือกซื้อ

สินค้ามีความหลากหลายและส่วนหนึ่งเห็นว่าราคามคีวามเหมาะสม การตัง้ราคาสูงมากนักจึงเป็นไปได้ยาก จึงควร

ตั้งราคาท่ีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและชัดเจน การติดป้ายราคา ควรมีการระบุราคาท่ีชัดเจนและน าเสนอว่ามี

การลดราคาจากเดิมเท่าไหรเ่พื่อจูงใจผู้ท่ีมาเลอืกซือ้สนิค้า 

4. ตัง้ราคาต่ าส าหรับชว่งฤดูกาลที่ยอดขายนอ้ย และตั้งราคาต่ ากว่าผู้น าเล็กน้อยในช่วงฤดูกาลที่ยอดขายดี

บรรณานุกรม 

5. พฤติกรรมในการซื้อของกลุ่มเป้าหมาย ซื้อเงินสดเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่เป็นตลาดขนาดเล็ก ส าหรับ
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ร้านค้าขนาดใหญ่ยังคงเป็นไปในลักษณะของเงินสดเช่นเดียวกัน การเพิ่มช่องทางการช าระเงินก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ 

เชน่ การช าระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น 

6. การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าเข้าสู่ตลาด (Market logistics) โดยเน้นการขนส่ง การเคลื่อนย้าย

ปัจจัย   การผลิต และตัวสนิค้าจากแหลง่ปัจจัยการผลิตผ่านโรงงานของผู้ผลิต แลว้กระจายไปยังผู้บริโภค โดยอาจมี

เงื่อนไขใน  การจัดส่งสินค้า ซึ่งถอืเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค 

7. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดให้เกิดผลสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของเราในช่วงท่ียอดขาย

ตกต่ า   ของปี  โดยการเร่ิมพัฒนาพื้นท่ีเดิมให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  เพิ่มสินค้าให้หลากหลายครบ

วงจร  สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยการรับรองของรัฐส่งเสริมการลงทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้า โดยยื่นขอในนาม
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