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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ซ่ึง
สอบถามจากนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
400 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึง
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ 
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ัง
น้ี) 2 คร้ัง ระยะเวลาท่ีพกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 4 – 6 วนั วตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมดรู้จัก ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นตลาด
กลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ัง วนัท่ีมาใช้บริการในคร้ังน้ี วนัเสาร์ – อาทิตย ์ช่วงเวลาท่ีใช้
บริการ เวลา 20.01 – 22.00 น. ระยะเวลาท่ีเขา้มาใช้บริการ จ านวน 1 - 2 ชั่วโมง ยอดซ้ือสินคา้หรือ
บริการ 1,001 – 2,000 บาท ประเภทสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือ คือ ของฝาก อาหาร หรือ ขนมพื้นเมือง 
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือ บริการ มากท่ีสุด คือ ตนเอง แหล่งขอ้มูลในการ
รู้จกัไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ รู้จกัดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการ ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง วิธีการซ้ือสินคา้และบริการ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในย่าน
เดียวกนัก่อนซ้ือ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  

ผลการศึกษา ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด มีผลอยู่ใน
ระดบัมาก ทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นราคา
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยของความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 10 ล าดบัแรก ได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
รสชาติอร่อย ความกว้างขวางและความสะอาดของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น สินคา้หัตถกรรม เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร และพนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ ตามล าดบั 
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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, 
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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. 
 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. 


