
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2183 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 
The Study of Consumer Behavior in Buying Products from Night Flea Market 

 
ธนัชพร ใหมจันทร1  และจิตพนธ ชุมเกต1ุ 

Tanatporn Maijan1 and Jittaphol Chumked1 

 
บทคัดยอ 

Ddddddddการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน มีวัตถุประสงค 1)ศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคที่มีการซื้อ
สินคาจากตลาดนัดกลางคืน 4 แหง คือ ตลาดนัดตะวันนา ตลาดนัดหนาหางเมเจอรรัชโยธิน ตลาดนัดกลางคืน
สยามสแควร และตลาดนัดรัชดาไนท โดยคํานวณจํานวนกลุมตัวอยางดวยสูตรของ Yamane ไดจํานวนเทากับ  
400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และ
คาเฉลี่ย  

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ประเภทของสินคาที่เลือกซื้อจากตลาด
นัดกลางคืน คืออาหาร / เครื่องดื่ม คาใชจายในการซื้อสินคาเฉลี่ยตอครั้งนอยกวา 500 บาท ผูมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน คือ เพื่อน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืน 
เนื่องจากเห็นวา สินคามีใหเลือกหลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคในการมาตลาดนัดกลางคืน เพื่อซื้อสินคาประเภท
เครื่องแตงกาย ชวงเวลาที่นิยมมา  คือ ชวงเวลาระหวาง18:01 –  20:00 น. ทางดานปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน คือ ดานการสงเสริมการขาย มากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานบุคคล  ดานราคา  ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย  ดานลักษณะทางกายภาพ และ
ดานกระบวนการ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  พฤติกรรม  ปจจัยสวนผสมทางการตลาด  ตลาดนัดกลางคืน 
      

Abstract 
The objectives of this research  were to study: 1)consumer behavior in buying products from 

night flea markets  2)consumer behavior and the factors affecting the consumer decision in buying 
products from night flea markets. The group research samplings are consumers who bought products 
from 4-night market places such as Tawanna, Major Ratchayothin Flea Market, Siam Square and 
Ratchada Night Bazaar. By using Yamane  Formula,  the number of sampling is around 400 persons.  
Researching Tool is Questionnaire, we analyze by using frequencies, percentages, and averages. 
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The results show that most of respondents were female, they bought food/drink and they paid 
less than 500 Baht/time. Friends affect the respondents decisions in buying products from night flea 
markets. Most of respondents choose to buy products from night flea market because of its variety and 
larse amount of clothes to buy. The prime time is 06:01 pm till 08.00 pm. We found that the factors 
which affect the decisions in buying products from night flea market are sales promotions, persons, 
prices, products, distribution channel, physical characteristics, and the process respectively. 
 
Keywords : behavior, Marketing mix, night flea market 
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คํานํา 
       ตลาดนัดกลางคืน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของตลาดนัดที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในวัยเรียนและวัยทํางาน  ในการที่จะสามารถมาจับจายใชสอยหลังเวลาเรียน
และเวลาทํางานได โดยจะจัดใหมีการขายสินคาและบริการตางๆตั้งแตเวลา 16:00 น – 24:00 น. ไดรับความสนใจ
จากวัยทํางาน นักเรียน นักศึกษาเปนจํานวนมาก ที่นิยมไปเดินเลือกซื้อของที่ตลาดนัดกลางคืน แทนที่การไปเดินซื้อ
สินคาในหางสรรพสินคา เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจที่ผานมาทําใหพฤติกรรมการบริโภค
สินคาอุปโภคบริโภคของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบริโภคหันมาซื้อสินคาจากแหลงรวมสินคาราคา
ถูกมากขึ้น ซึ่งเปนชองทางในการจัดจําหนายที่นาสนใจ จึงมีการศึกษารายละเอียดตางๆเกี่ยวกับผูบริโภคที่มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคารวมถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภค 

จากสาเหตุดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาจาก
ตลาดนัดกลางคืน ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้มาเปนแนวทางที่ เปนประโยชนตอ
ผูประกอบการขายสินคาในตลาดนัดกลางคืน เพื่อผลิตสินคาและจําหนายใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และ
เปนประโยชนสําหรับผูประกอบธุรกิจเจาของคนเดียว ในการนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด
ในการปรับรูปแบบการบริหารกิจการและการบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค 
 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 
 

อุปกรณและวิธีการ 
1) ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมผูบริโภคที่มีการซื้อสินคาจากตลาดนัดทั้ง  4 แหง คือ ตลาดนัดตะวันนา 
ตลาดนัดหนาหางเมเจอรรัชโยธิน ตลาดนัดกลางคืนสยามสแควร และตลาดรัชดาไนท  ซึ่งจะใชจํานวนกลุมตัวอยาง
400 คน โดยทําการแบงกลุมตัวอยางแหงละ 100 คน 
2) ขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคํานวณจากสูตรคํานวณโดยใชสูตรสําหรับกรณีที่ไมทราบจํานวนของ
ประชากรที่แนนอน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545:26) ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% ไดเทากับ 384 คน แตเพื่อปองกัน
ความผิดพลาด คณะผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 คน สําหรับวิธีการเก็บขอมูลจะเก็บ ณ ตลาดนัดกลางคืน
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ทั้ง 4 แหง คอืตลาดนัดตะวันนา ตลาดนัดหนาหางเมเจอรรัชโยธิน ตลาดนัดกลางคืนสยามสแควร และตลาดรัชดา
ไนท  ระหวางวันที ่15-30 มิถุนายน 2553 
3) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม พบวาความเที่ยงของแบบสอบถามซึ่งวัดดวยคาสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของครอนบาค เทากับ 0.92 (ซึ่งมีคาเขาใกล 1 แสดงวาแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง (ธานินทร ศิลปจาร ุ
2548: 313) แบบสอบถามที่ใชแบงออกเปน 4 สวน คือ 1) ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 7 ขอ 2) 
พฤติกรรมในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน จํานวน12 ขอ  3) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืน เปนแบบ Rating Scale จํานวน 43 ขอ 4) ปญหาและขอเสนอแนะ 
4) การวิเคราะหขอมูล เริ่มจากหลังเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจความถูกตองของ
ขอมูล แลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS โดยสวนขอมูลทั่วไป ใช
คาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ และ รอยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความสําคัญซึ่งวัดจาก
คาเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใชแนวทางของ (วัน เดชพิชัย , 2532) ดังตอไปนี ้

  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา สําคัญระดับ มากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา สําคัญระดับ มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา สําคัญระดับ ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา สําคัญระดับ นอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา สําคัญระดับ นอยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด คณะผูวิจัย พบวา แบบสอบถามมีความ
สมบูรณ ตลอดจนการตอบแบบสอบถามเปนอยางเหมาะสม และนําแบบสอบถามที่สมบูรณนี้ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ของผูบริโภคที่มีการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน ทั้ง 4 แหง คือ ตลาดนัดตะวันนา ตลาดนัดหนาหาง
เมเจอรรัชโยธิน ตลาดนัดกลางคืนสยามสแควร และ ตลาดรัชดาไนท  ดวยคาสถิติความถี ่และรอยละ 
1) การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุระหวาง 
21 – 29 ป รอยละ 71.0  อยูในสถานภาพโสด รอยละ 80.8 มีระดับการศกึษาอยูในระดับปริญญาตร ีรอยละ 76.3 
และ รอยละ 68.3สวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายไดตอเดือนประมาณ 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน 
รอยละ 37.8 และรอยละ 31.3 พบวาโดยมีรายจายตอเดือนประมาณ 5,001 – 10,000 บาทดวยเชนกัน 
2) พฤติกรรมในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักตลาดนัดกลางคืนจากเพื่อน/
ครอบครัว รอยละ 55.0 และรอยละ 52.0 ใหเหตุผลที่มาซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืนเพราะ ใกลบาน นิยมมา2-3 
ครั้ง/เดือน รอยละ52.3 เดินทางโดยรถประจําทาง รอยละ 31.5 ประเภทของสินคาที่เลือกซื้อจากตลาดนดักลางคืน 
คืออาหาร/เครื่องดื่ม รอยละ 81.5 คาใชจายในการซื้อสินคาเฉลี่ยตอครั้งนอยกวา 500 บาท รอยละ 50.5 และ ผูมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน คือ ตัวเอง รอยละ 54.8  และรอยละ 85.8 ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืน เนื่องจากเห็นวา สินคามีใหเลือกหลากหลาย โดยมี
วัตถุประสงคในการมาตลาดนัดกลางคืนสวนใหญ เพื่อซื้อสินคาประเภทเครื่องแตงกาย รอยละ 58.8 สวนใหญนิยม
มาตลาดนัดกลางคืนในชวงเวลาระหวาง18:01 น. –20:00 น. รอยละ 54.8 ใชเวลาในการซื้อสินคาประมาณ 1 – 2 
ชั่วโมง รอยละ 65.8 
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3) ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืน สามารถสรุปแยกตามปจจัย
สวนประสมการตลาดในดานตางๆไดดังตอไปนี ้ 
   3.1 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานผลิตภัณฑ ( X = 3.80, SD = 0.45) พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญกับความหลากหลายของสินคารองลงมาคือ คุณภาพของสินคา และรูปลักษณของสินคา 
   3.2 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานราคา ( X = 3.84, SD = 0.57) พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญ
กับการติดปายบอกราคาอยางชัดเจนและสินคามีหลายระดับราคาใหเลือก รองลงมาคือ ราคาสินคาต่ํากวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับหางสรรพสินคา และ ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพสินคา 
   3.3ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ( X = 3.76, SD = 0.47) พบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับจํานวนรานคา รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้ง 
   3.4 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานการสงเสริมการขาย ( X = 3.49, SD = 0.59) พบวา ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับการติดปายลดราคาอยางชัดเจน รองลงมาคือ การเปดเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจ 
   3.5 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานบุคคล ( X = 3.90, SD = 0.59) พบวาผูบริโภคใหความสําคัญ
กับความนาเชื่อถือของผูขาย รองลงมาคือ บุคลิกภาพของผูขาย และการตอนรับของผูขาย 
   3.6 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.73, SD = 0.59) พบวา ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับ ความสะอาดของตลาด รองลงมาคือ บรรยากาศของตลาด 
   3.7 ผลการวิเคราะหในดานปจจัยดานกระบวนการ ( X = 3.68, SD = 0.52) พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญกับชวงเวลาในการจําหนายสินคา รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการใหบริการรายละเอียด แสดงดัง
ตารางที ่1 ดังนี ้  
ตารางที่ 1 แสดงรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 
 

ระดับความสําคัญ (รอยละ)         
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ  3.80 0.45 มาก 
คุณภาพของสินคา 31.00 41.30 27.30 0.0 0.50 4.02 0.79 มาก 
รูปลักษณของสินคา 26.30 51.50 20.00 2.30 0.0 4.02 0.74 มาก 
การรับประกันของสินคา 8.80 28.50 55.80 6.80 0.30 3.39 0.75 ปานกลาง 
ความหลากหลายของสินคา 24.30 58.50 15.00 2.30 0.0 4.05 0.69 มาก 
สินคามีความแปลกใหม 22.00 56.00 19.00 3.00 0.0 3.97 0.73 มาก 
ความนาเชื่อถือของสินคาที่นํามาวางขาย 9.30 52.50 33.50 4.50 0.30 3.66 0.72 มาก 
อายุการใชงานของสินคา 12.80 38.30 42.80 6.30 0.0 3.58 0.79 มาก 
ความนิยมของตราสินคา 12.50 49.00 33.50 4.50 0.50 3.69 0.77 มาก 
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ระดับความสําคัญ (รอยละ)         
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ปจจัยดานราคา  3.84 0.57 มาก 
การติดปายบอกราคาอยางชัดเจน 21.50 50.50 26.30 1.80 0.00 3.92 0.74 มาก 
สินคามีหลายระดับราคาใหเลือก 22.80 51.00 22.30 3.50 0.50 3.92 0.79 มาก 
ราคาสินคาต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับ
หางสรรพสินคา 

24.80 36.50 35.30 3.50 0.00 3.83 0.84 มาก 

ราคาสินคาสามารถตอรองราคา 17.30 44.30 34.50 3.80 0.30 3.75 0.79 มาก 
ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพสินคา 16.80 54.00 22.00 7.30 0.00 3.80 0.80 มาก 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  3.76 0.47 มาก 
การจัดวางสินคาหนาราน 17.80 45.30 32.80 4.30 0.0 3.77 0.79 มาก 
การจัดสงสินคา 13.00 6.80 18.00 34.8 39.3 3.28 0.88 ปานกลาง 
ความสะดวกในการเดินทาง 24.00 44.80 22.80 8.50 0.0 3.84 0.89 มาก 
จํานวนรานคา 21.50 50.30 27.50 0.80 0.0 3.93 0.72 มาก 
ทําเลที่ตั้ง 23.50 51.80 22.30 2.50 0.0 3.96 0.75 มาก 
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย  3.90 0.59 มาก 
การเปดเพลงเพื่อดึงดูดความสนใจ 17.30 33.00 34.00 15.50 0.30 3.52 0.96 มาก 
การติดปายลดราคาอยางชัดเจน 23.3 33.00 32.80 11.0 0.00 3.69 0.95 มาก 
การแจกของแถม 14.00 33.80 38.50 12.3 1.50 3.47 0.93 ปานกลาง 
การโชว และสาธิตการใชสินคาสินคา 8.00 42.50 40.50 8.80 0.30 3.49 0.78 ปานกลาง 
การสงเสียงเรียกลูกคาหนาราน 10.00 35.30 38.00 11.00 5.80 3.33 0.99 ปานกลาง 
ปายขายสินคามีความนาสนใจ 13.80 33.30 40.30 12.00 0.80 3.47 0.90 ปานกลาง 
ปจจัยดานบุคคล  3.90 0.59 มาก 
บุคลิกภาพของผูขาย 26.50 41.00 29.80 2.50 0.30 3.91 0.82 มาก 
การตอนรับของผูขาย 23.50 55.30 19.00 2.30 0.0 4.00 0.72 มาก 
ความนาเชื่อถือของผูขาย 19.30 55.00 23.00 2.80 0.0 3.91 0.73 มาก 
การใหบริการของผูขาย 26.00 41.50 28.80 3.30 0.50 3.89 0.84 มาก 
การใหคําแนะนําในการซื้อสินคา 18.30 53.50 24.50 3.80 0.0 3.86 0.75 มาก 
การใหขอมูลของสินคา 19.80 45.80 29.50 5.00 0.0 3.80 0.80 มาก 
ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  3.73 0.59 มาก 
ความสะอาดของตลาด 31.30 39.00 26.00 3.30 0.50 3.97 0.87 มาก 
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ระดับความสําคัญ (รอยละ)         
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ความสะอาดของหองน้ํา 25.80 35.50 20.50 17.80 0.50 3.68 1.06 มาก 
การแบงโซนตามลักษณะสินคา 16.00 45.80 25.00 12.30 1.00 3.64 0.93 มาก 
ลักษณะการตกแตงรานคา 0.80 53.80 35.00 2.80 0.50 3.66 0.69 มาก 
ที่จอดรถมีความสะดวก 17.50 49.00 25.50 7.80 0.30 3.76 0.84 มาก 
บรรยากาศของตลาด 19.50 48.00 30.00 2.00 0.50 3.84 0.77 มาก 
ความกวางของทางเดิน 17.00 38.30 37.0 0.70 0.80 3.64 0.87 มาก 
แสงสวางในการเลือกซื้อสินคา 16.80 41.80 34.5 6.30 0.80 3.68 0.85 มาก 
การถายเทของอากาศ 13.30 49.00 31.3 5.50 1.00 3.68 0.81 มาก 
ปจจัยดานกระบวนการ  3.68 0.52 มาก 
ชวงเวลาในการจําหนายสินคา 16.80 37.30 44.50 1.30 0.30 3.69 0.77 มาก 
การรับประกันหลังการซื้อ  7.30 28.00 40.80 21.80 2.30 3.16 0.92 ปานกลาง 
ความรวดเร็วในการใหบริการ 11.80 45.80 38.30 4.30 0.00 3.65 0.74 มาก 
การใหอิสระในการเลือกซื้อสินคา 44.80 34.50 18.50 2.30 0.00 4.22 0.82 มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21 – 29 ป สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา มีรายไดอยูในชวง 5,001 – 10,000 บาท รูจัก
ตลาดนัดกลางคืนจากเพื่อน/ครอบครัว เหตุผลที่มาซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืนเพราะ ใกลบาน นิยมมา 2-3 ครั้ง /
เดือน เดินทางโดยรถประจําทาง ประเภทของสินคาที่เลือกซื้อจากตลาดนัดกลางคืน คืออาหาร/เครื่องดื่ม คาใชจาย
ในการซื้อสินคาเฉลี่ยตอครั้งนอยกวา 1,000 บาท ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน คือ 
ตัวเอง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อสินคาที่ตลาดนัดกลางคืน เนื่องจากเห็นวา สินคามีใหเลือก
หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงคในการมาตลาดนัดกลางคืนสวนใหญ เพื่อซื้อสินคาประเภทเครื่องแตงกาย สวน
ชวงเวลาที่นิยมมาตลาดนัดกลางคืน คือ ชวงเวลาระหวาง 18:01 – 20:00น. ใชเวลาในการซื้อสินคาประมาณ 1 – 2 
ชั่วโมง      
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการการตัดสินใจซื้อสินคาของผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัด
กลางคืน คือ ดานการสงเสริมการขาย มากที่สุดไดแก การติดปายลดราคาอยางชัดเจน รองลงมาคือ ดานบุคคล
ไดแก การตอนรับของผูขาย  ดานราคาไดแก สินคามีหลายระดับราคาใหเลือก ดานผลิตภัณฑ ไดแก ความ
หลากหลายของสินคา ดานชองทางการจัดจําหนายไดแก ทําเลที่ตั้ง ดานลักษณะทางกายภาพไดแก ความสะอาด
ของตลาด และปจจัยดานกระบวนการ ไดแกชวงเวลาในการจําหนายสินคา ตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อสินคาจากตลาดนัดกลางคืน 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ ดังนี ้
ขอเสนอแนะทางดานการตลาด  
1. ดานผลิตภัณฑ  รานคาควรจัดหาสินคาที่หลากหลาย ทั้งรูปแบบ ขนาด และสีสัน มีการจัดหาสินคาใหมๆ      
มาหมุนเวียนจําหนายเปนประจํา 
2. ดานราคา  การกําหนดราคาสินคา ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับสินคาเปนสําคัญ ควรติดปายราคาสินคาแต
ละชิ้น แตละประเภทบอกไวใหชัดเจน  
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย นอกจากทําเลและที่ตั้งแลว ผูขายควรใหความสําคัญกับการจัดวางสินคา      
เพื่อความสะดวกในการหาและเลือกซื้อสินคา มีการจัดตกแตงรานคาของตนใหนาสนใจ ดวยการโชวสินคาใหม     
ที่เพิ่งวางจําหนาย เพื่อกระตุนความสนใจของผูซื้อ 
4. ดานการสงเสริมการขาย รานคาที่จําหนายสินคาควรประสานงานกับโครงการ เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
การตลาดในชวงเทศกาลตางๆ โดยจัดหาสินคาที่เกี่ยวกับเทศกาลนั้นๆ มาจําหนาย  
5. ดานบุคคล พนักงานขายควรมีการแนะนํา ใหคําปรึกษาแกลูกคาเกี่ยวกับสินคาและบริการ เพื่อใหไดรับขอมูล  
ที่ถูกตองและพอที่จะนําไปใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ เมื่อลูกคามีความรูสึกดีกับบริการแลวก็จะสงผลใหลูกคาเกิด
ความสนใจสินคาภายในราน  
6. ดานลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากเปนตลาดนัดกลางคืน ดังนั้นรานคาตางๆควรใหความสําคัญในเรื่องแสง
สวางภายรานคา และบริเวณโครงการ ควรมีการแบงโซนสินคาใหเปนระเบียบ เพื่องายตอการเลือกซื้อสินคา  
7. ดานกระบวนการ ผูบริโภคสวนใหญมีความตองการในการมีอิสระในการเลือกซื้อ หรือชมสินคากอนตัดสินใจ
ซื้อสินคา ดังนั้นผูขายจึงควรใหความสําคัญแกการใหลูกคาไดเลือกชมสินคาไดอยางอิสระไมกดดันหรือยัดเยียด 
การขายสินคาใหกับลูกคามากจนเกินไป 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
       ผลการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากกระบวนการทางการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในเรื่องของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
ควรที่จะใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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