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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. 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 21 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุด 
21 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 22 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 
22 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 23 
ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ัง

ท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
23 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
พกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 

24 

ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตาม
วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

24 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตลาด
กลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีรู้จกั 

25 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ัง
ท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

26 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีมาใช้
บริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

27 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ี
ใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

27 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
เขา้มาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

28 

 



 

ฎ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดซ้ือสินคา้หรือ

บริการในคร้ังน้ี เม่ือเขา้มาใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ 

28 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภท
สินคา้หรือบริการท่ีซ้ือท่ี ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
คร้ังน้ี 

29 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า หรือ บริการ ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 

30 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล
ในการรู้จกัไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

31 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ี
เลือกมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

32 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีการซ้ือ
สินคา้และบริการ 

33 

ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความเห็น
ต่อการแนะน าให้ผูอ่ื้นมาใช้บริการท่ี ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวดั
เชียงใหม่ 

33 

ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ ์

34 

ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นราคา 

37 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

39 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

42 



 

ฏ 
 

 

 
สารบญัตาราง (ต่อ) 

 
  หน้า 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นบุคลากร 
44 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

47 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย และระดับความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

50 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

52 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกค้าต่อความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

53 

ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามเพศ 

56 

ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ 

59 

ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย จ าแนกตามเพศ 

61 

ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ 

63 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร 
จ าแนกตามเพศ 

65 

ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 

67 

ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 

69 



 

ฐ 
 

 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน

ประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนก
ตามเพศ 

71 

ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามอาย ุ

73 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนก
ตามอาย ุ

76 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย จ าแนกตามอาย ุ

78 

ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ

81 

ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร 
จ าแนกตามอาย ุ

83 

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ

85 

ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ

87 

ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนก
ตามอาย ุ

89 

ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามภูมิล าเนา 

91 

ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนก
ตามภูมิล าเนา 

94 

 



 

ฑ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่าย จ าแนกตามภูมิล าเนา 
96 

ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามภูมิล าเนา 

99 

ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร 
จ าแนกตามภูมิล าเนา 

101 

ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามภูมิล าเนา 

104 

ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามภูมิล าเนา 

106 

ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนก
ตามภูมิล าเนา 

109 

ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ 

111 

ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนก
ตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

114 

ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นช่องทางการจดั
จ าห น่ าย  จ าแนกตามจ านวนค ร้ัง ท่ี เคยมาใช้บ ริการไนท์ม าร์ เก็ ต            
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

116 

ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี เคยมาใช้บ ริการไนท์มาร์ เก็ ต          
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

119 

 



 

ฒ 
 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร 

จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

121 

ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นกระบวนการ
ให้บ ริการ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี เคยมาใช้บ ริการไนท์มาร์เก็ต          
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

 
จากสถานการณ์การท่องเท่ียวของโลกในปัจจุบนั ท่ีมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน อตัราการขยายตวัของ

ปริมาณการท่องเท่ียวไทยเพิ่มสูงข้ึนมากในปี 2556 สาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงหลายๆ ด้าน ทั้งจาก
พฤติกรรรมนกัท่องเท่ียว หรือการพฒันาดา้นเทคโนโลยท่ีีรวดเร็ว ส่งผลให้ผูใ้หบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว 
(ทวัร์ สายการบิน ท่ีพกั โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว ไนท์มาร์เก็ต ฯลฯ) มีการขยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง 
ก่อให้เกิดการแข่งขนัดา้นราคา ดา้นความสะดวกสบาย ดา้นคุณภาพ เพื่อดึงดูดลูกคา้ให้มาใชบ้ริการมาก
ข้ึนเช่นกนัโดยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงในดา้นการท่องเท่ียวมาตั้งแต่อดีต มีศกัยภาพ 
และความมัน่คงทางดา้นน้ีสูง นกัท่องเท่ียวต่างหลัง่ไหลเขา้มาสู่ประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก
ท าให้ประเทศไทยมีรายรับจากการท่องเท่ียวในปี 2556 ท่ีผา่นมามากกวา่ 900,000 ลา้นบาท และมีอตัราท่ี
สูงเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ในทุกปี (มติชนออนไลน์ , 2556: ออนไลน์) ส่งผลให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท่ องเท่ี ยวเติบโตข้ึน  อย่างต่อเน่ื องเช่นกัน  ส าห รับแนวโน้มสถานการณ์ ท่ องเท่ี ยวปี  2557 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ คาดวา่ประเทศจะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 และในปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวมากกว่า 2,000,000 ล้านบาท (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2556: ออนไลน์) 

ตลาดนดักลางคืน เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียว
ในปัจจุบนัเน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว ในการท่ีจะสามารถมาจบัจ่ายใช้
สอยในเวลากลางคืนได ้และถือเป็นแหล่งกิจกรรมการท่องเท่ียวแห่งส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น
จึงมีแหล่งจ าหน่ายสินคา้ในเวลากลางคืนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นจ านวนมากข้ึน 
ตลาดนดักลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่นั้นมีดว้ยกนัอยูท่ ั้งหมด 19 แห่ง (เชียงใหม่ทูไนท์ไลฟ์, 2556 : 
ออนไลน์) ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ของตลาดอนุสารหรือกาดอนุสาร ตลาดนัดกลางคืนมีโชค ตลาดหน้า
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มาลินพลาซ่า ตลาดหลงัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตลาดนดับ๊ิกซีดอนจัน่ ถนนคนเดิน
แม่โจ ้ถนนคนเดินววัลาย ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ถนนราชด าเนิน ตลาดนดักาดฝร่ัง ตลาดนัดโลตสัค า
เท่ียง กาดคาวบอยแม่โจ ้ไนทบ์าร์ซาร์ ตลาดวโรรสกลางคืน กาดซุ่มมืดหนา้ห้างกาดสวนแกว้ กาดรินค า
ตลาดนัดศรีลา้นช้าง ตลาดนดัโลตสัหางดง และถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ต ซ่ึงมีมูลค่าของตลาดโดยรวม



 

2 
 

มากกวา่ 10 ลา้นบาทต่อคืน และมีจ านวนร้านคา้ มากกวา่ 200 ร้านคา้ในแต่ละแห่งต่อคืน ซ่ึงรวมจ านวน
ร้านคา้ในแต่ละคืน เป็นจ านวนมากกวา่ 2,000 ร้านคา้ต่อคืน (พูลศิริ กลายสุข, 2549) ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีเกิด
จากการท่ีพ่อคา้แม่คา้มารวมตวักนัเพื่อขายสินคา้ นอกเหนือจากการท างานประจ า หรือผูป้ระกอบการท่ี
ต้องการหารายได้เพิ่มเติมจากการขายสินค้าในตอนกลางวนั อาจเป็นในรูปแบบของตลาดนัด หรือ
ศูนยก์ารคา้ใหญ่ๆในเวลากลางคืน โดยเม่ือเปรียบเทียบในแต่ละแห่งของตลาดกลางคืนแลว้ จะมีสินคา้
บางประเภทท่ีไม่เหมือนกนั เพื่อจุดประสงค์การขายให้กบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ีต่างกนั อาทิเช่น ไนทม์าร์เก็ต 
ของตลาดอนุสารหรือกาดอนุสาร จ าหน่ายสินคา้ให้แก่นักท่องเท่ียวเป็นหลกั และเป็นแหล่งศูนยร์วม
สินคา้งานหัตถกรรม งานฝีมือท่ีมีเอกลกัษณ์ในสไตล์ล้านนา และเป็นแหล่งศูนยร์วมอาหารนานาชาติ 
อีกด้วย ส่วนตลาดวโรรสกลางคืน จ าหน่ายให้คนวยัท างานหรือวยัรุ่นท่ีต้องการสินค้าราคาถูก ซ่ึง
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เหล่าน้ี เป็นสถานท่ีท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนเมืองเชียงใหม่เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะเวลาท่ีเปิดจ าหน่ายสินคา้ เป็นช่วงเวลาตอนเยน็ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีคนส่วนใหญ่เลิกงาน หรือมี
เวลาวา่งจากกิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้สถานท่ีจ าหน่ายเหล่าน้ีเป็นท่ีรองรับของคนกลุ่มใหญ่ท่ีตอ้งการมาเลือก
ซ้ือสินคา้และพกัผอ่นในเวลาเดียวกนั จึงมีกลุ่มคนไม่น้อยท่ีน าเวลาเหล่านั้นมาใชป้ระโยชน์ในการผอ่น
คลายนอกเหนือจากการท างาน การเดินเล่นบริเวณตลาดกลางคืนจึงเป็นกิจกรรมการพกัผอ่นอย่างหน่ึง
ซ่ึงสามารถหาซ้ือสินคา้ท่ีถูกใจไดอี้กดว้ย ส าหรับบางคนท่ีไม่มีเวลาในการเดินเลือกหาสินคา้ เน่ืองจาก
เลิกงานดึก เม่ือมีตลาดกลางคืนก็ปิดโอกาสให้สามารถหาซ้ือสินคา้ท่ีถูกใจได ้ดงันั้นตลาดนดักลางคืนจึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของผูบ้ริโภคและนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั (ลาวลัย ์เวชอภิกุลี, 2551) 

อยา่งไรก็ตาม แมธุ้รกิจตลาดนดั หรือการให้เช่าพื้นท่ี ในจงัหวดัเชียงใหม่ก าลงัต่ืนตวัและมีการ
เติบโตมากข้ึนดังท่ีได้กล่าวไวข้า้งต้น ซ่ึงมีตลาดนัดกลางคืน ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ถึง 19 แห่งใน
ปัจจุบนั เพื่อการรองรับความตอ้งการของลูกคา้ และท าใหลู้กคา้มีทางเลือกในการใชบ้ริการตลาดนดัมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงส่งผลมีภาวะการแข่งขนัของตลาดผูใ้ห้เช่าพื้นท่ีท่ีรุนแรง และตอ้งมีการปรับตวัอยูต่ลอดช่วง 2-
3 ปีท่ีผ่านมา และให้ความส าคญักบักลยุทธ์ประสมการตลาดมากยิ่งข้ึน เช่น มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ
ลูกคา้อย่างเพียงพอ มีการจดัโซนพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วนมากข้ึน มีร้านคา้หลายระดบัให้เลือกซ้ือ มีการ
ตกแต่งสถานท่ีให้มีบรรยากาศท่ีทนัสมยั เป็นตน้ ซ่ึงลว้นส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการตลาดนดั
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ไม่มากก็นอ้ย (เชษฐ ์วรพุตธิพงศ,์ 2557: สัมภาษณ์) 

ไนทม์าร์เก็ต ของตลาดอนุสาร หรือ กาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจของ 
บริษทั ทีซีซี แลนด์ จ  ากัด ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้และการให้บริการ มีพื้นท่ีทั้ งหมด 
29,148 ตร.ม. มีจ  านวนคูหาให้เช่า 989 คูหา (พื้นท่ีคิดเป็น 10,749 ตร.ม.) ตั้งอยู่เลขท่ี 149/24,149/27-28 
ถนนช้างคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินการใน ปี พ.ศ. 2517 ถึงปัจจุบนั 
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ช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเป็นหลกั แต่ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
กิจการประสบปัญหาความผันผวนทางการเมืองภายในประเทศท าให้จ  านวนนักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ทางผูบ้ริหารของ บริษทั ทีซีซี แลนด์ จ  ากดั จึงมีการปรับกลยทุธ์
ของไนท์มาร์เก็ต ของตลาดอนุสาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมากยิ่งข้ึน ในปี 2555 พบว่า 
สัดส่วนนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ของจงัหวดัเชียงใหม่อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 
70 ต่อร้อยละ 30 (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, 2555: ออนไลน์) ไนท์มาร์เก็ต ของ
ตลาดอนุสาร เป็นแหล่งศูนยร์วมสินคา้งานหัตถกรรม งานฝีมือท่ีมีเอกลกัษณ์ในสไตล์ลา้นนา อาทิ โคม
ไฟหลากหลายสี งานศิลปะ ภาพเขียน และงานแกะสลกัไม้ของช่างศิลป์ชาวเชียงใหม่ และยงัมีเส้ือผา้
พื้นเมืองของกลุ่มชนเผ่าต่างๆ และเป็นแหล่งรวมร้านอาหารนานาชาติ อาหารไทย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 
มุสลิม ยุโรปและอเมริกนั พร้อมทั้งยงัเป็นแหล่งรวมอาหารประเภทอาหารทะเล ท่ีใหญ่และสด ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2557: ออนไลน์)  

ตลาดอนุสารท่ีผา่นมาตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัระหวา่งคู่แข่งขนัในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นจ านวน
มาก โดยจะแข่งขนักนัในดา้นความครบครันของสินคา้และบริการ และท าเลท่ีตั้ง เป็นหลกั รองลงมาคือ 
ด้านการให้บริการ อีกทั้งยงัมีคู่แข่งทางออ้มประเภทห้างสรรพสินคา้ เปิดใหม่อีก 2-3 แห่งในจงัหวดั
เชียงใหม่อีกดว้ย จึงส่งผลให้จ  านวนนกัท่องเท่ียวของไนทม์าร์เก็ต ของตลาดอนุสารลดลง ประมาณร้อย
ละ 15 – 20 ในปีท่ีผ่านมา (เชษฐ์ วรพุตธิพงศ์, 2557: สัมภาษณ์) จากสถิติจ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย
ของจังหวัดเชียงใหม่  ปี  2552 เท่ ากับ 3,101,790 คน ปี  2553 เท่ ากับ 3,345,629 คน  ปี  2554 เท่ ากับ 
3,622,511 คน  และ ปี 2555 เท่ากบั 4,378,320 คน หรือมีการเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละต่อปี โดยเทียบกบัปี 
2552 ได้ดังน้ี  ปี 2553 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.9 ปี 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.8 และ ปี 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.2 
(ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, 2555: ออนไลน์) จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า 
จ  านวนนักท่องเท่ียวของไนท์มาร์เก็ต ของตลาดอนุสาร ไม่สอดคล้องกับปริมาณนักท่องเท่ียว ของ
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในแต่ละปี ดงันั้น ทางผูบ้ริหารของตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ จึงตอ้ง
ปรับกลยุทธ์ภายในองค์กรเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมากยิ่งข้ึนอีก 
เช่น มีการปรับผงัพื้นท่ีภายในใหม่ ตกแต่งพื้นท่ีให้ดูสวยงาม เพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด มีการ
จดัท าเว็บไซต์เพื่อแจ้งข่าวสาร การดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มระบบกล้องวงจรปิด มีการส่งเสริม
คุณภาพการให้บริการและอ านวยความสะดวกและส่ิงแวดล้อมปรับภูมิทศัน์ในด้านต่างๆ มากยิ่งข้ึน 
(เชษฐ ์วรพุตธิพงศ,์ 2556: สัมภาษณ์) 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วน
ประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี 
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เพื่อเป็นแนวทางน ามาปรับปรุง พฒันาการด าเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ของตลาด
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งสูงสุด 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่และน าขอ้มูลท่ีได้ไปเผยแพร่ให้กบัร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่
 1.3.3 ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้
ต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ควำมพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยแสดงออกถึงความยินดี ความพอใจ
และประทบัใจต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

 นักท่องเที่ยวชำวไทย หมายถึง บุคคลสัญชาติไทย ท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพ านกัถาวรของตน 
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ก็ตามโดยมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง เพื่อการพกัผอ่นหยอ่น
ใจ การพบปะญาติมิตรเพื่อนฝูง ฯลฯ และได้มาไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ เช่น มาซ้ือ
สินคา้ หรือ มารับประทานอาหาร เป็นตน้ 

 ส่วนประสมทำงกำรตลำด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาด
เป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
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 ไนท์มำร์เก็ต ตลำดอนุสำร จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ตลาดนัดขายสินคา้และการให้บริการ
ในช่วงกลางคืน ตลาดอนุสาร หรือ กาดอนุสาร ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจของ บริษทั ทีซีซี แลนด ์จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้และการให้บริการ มีพื้นท่ีทั้งหมด 29,148 ตร.ม. มีจ านวนคูหาให้
เช่า 989 คูหา (พื้นท่ีคิดเป็น 10,749 ตร.ม.)  ตลาดอนุสาร ตั้งอยูเ่ลขท่ี 149/24, 149/27-28 ถนนชา้งคลาน 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินการใน ปี พ.ศ. 2517 ถึงปัจจุบนั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ              

ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 
2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 
3.    ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 6W’s 1H 
4. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.    กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั 
 เชียงใหม่ 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกค้า 
โพเวลล์ (Powell, 1983 อา้งถึงใน รติ สุนทรวราภาส, 2551) ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจ

วา่ ความสุขจะเกิดข้ึนหากความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง จนเกิดความสมดุล เม่ือบุคคล
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดดี้ ดงันั้น ความพึงพอใจ คือสภาพอารมณ์ ความรู้สึกดา้นบวก
ของบุคคล 

วอลแมน (Wolman, 1973 อา้งถึงใน รติ สุนทรวราภาส, 2551) ได้ให้ความหมาย ความพึง
พอใจวา่ สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีความสุข ความอ่ิมเอมใจ เม่ือความตอ้งการหรือ แรงจูงใจของ
ตนไดรั้บการตอบสนอง 

จิตตินันท์ นันทไพบูลย ์(2551: 180-181) กล่าวว่า “ความพึงพอใจ” ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 
“Satisfaction” ซ่ึงมีความหมายวา่ ระดบัความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงและความพึง
พอใจ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการประเมินภาพรวมทั้ งหมดของประสบการณ์หลายๆอย่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการในระยะเวลาหน่ึง หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ความพึงพอใจหมายถึง 
การประเมินความสามารถของการน าเสนอผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง 
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จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้าข้างต้น ผูศึ้กษาสามารถสรุป ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีลูกค้า แสดงออกถึงความยินดี ความพอใจและประทับใจ  ต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix)  
ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2552) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

(Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไวว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะได้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7 Ps  ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาดซ่ึงประกอบดว้ย 

1.  ด้านผลิตภณัฑ์  (Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษยไ์ดคื้อส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑ์
นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว  ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภณัฑ์ท่ีอาจจบัต้องได้  และ  
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2. ดา้นราคา  (Price) หมายถึง  คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน  ลูกคา้จะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า  (Value)  ของบริการกบัราคา  (Price) ของบริการนั้น  ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะ
ตดัสินใจซ้ือ  ดังนั้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชดัเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
ส่ิงแวดล้อม ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้าซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า และ
คุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง  (Location) และช่องทางใน
การน าเสนอบริการ(Channels) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ
ติดต่อส่ือสารใหผู้ใ้ชบ้ริการ  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารหรือชกัจูง ให้ เกิ ดทั ศน ค ติ แ ล ะ
พฤติกรรม  การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5. ดา้นบุคลากร  (People) หรือพนกังาน (Employee) ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก  การ
ฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร  เจ้าหน้าท่ีต้องมี
ความสามารถ  มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา  สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการ
และงานปฏิบติัในด้านการบริการ  ท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้ง
รวดเร็ว  และท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 

7. ด้านการส ร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 
Presentation)  เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพ
โดยรวม  ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน  และการให้บริการท่ีรวดเร็ว  หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 
 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 6W’s 1H 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าววา่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เป็นการคน้หา หรือวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคเพื่อ
ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภคค าตอบท่ีจะช่วยให้นกัการ
ตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ค าถามท่ีให้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ 1H ซ่ึง ประกอบดว้ย Who, 
What, Why, Whom, When, Where, และ How เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรือ7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 
Occupants, Objects, Objectives, Organization, Occasions, Outlets and Operations การใช้ค  าถาม 7 
ค าถามเพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัผูบ้ริโภคมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบ
ถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ทางดา้นประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์ 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึงส่ิง
ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณสมบติัหรือท่ีผูบ้ริโภค
ต้อ งก าร ซ้ื อ  (Product component) แล ะค วาม แตก ต่ าง ท่ี เห นื อก ว่ า คู่ แ ข่ งขัน  (Competitive 
Differentiation) 

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการของเขาดา้นร่างกาย 
และจิตวทิยา ซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ  
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3.1  ปัจจยัภายใน หรือปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
3.2  ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม 
3.3  ปัจจยัเฉพาะบุคคล 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็นค าถามเพื่อ
ท าให้ทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organization) ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย ผู ้
ริเร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ช่วงเดือนใดของปี หรือช่วงฤดูใดของปี ช่วงวนัใดของเดือน 
ช่วงเวลาใดของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลส าคญัต่างๆ 

6.  ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือ เช่น อาหารสด ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านขายของช า ฯลฯ  

7.  ผูบ้ริโภคซ้ืออย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อท าให้ทราบถึง
ขั้ นตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การ
ประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 
2.2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาหวัขอ้ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ   ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ
ศึกษา ดงัน้ี 

ก าจัด บุญโกย (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการ
ตลาดนดัของเทศบาล จงัหวดัจนัทบุรี โดยการศึกษาใช้วิธีการศึกษารูปแบบการวิจยัเชิงพรรณาแบบ
บูรณาการ (Descriptive Research) คือ การวิจยัเชิงส ารวจ จากกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 
จ  านวน 366 คน การสัมภาษณ์เจาะลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อสินคา้ท่ีน ามาบริการในตลาดนดั
ของเทศบาล ต าบลมะขามเมืองใหม่ในภาพรวม และเม่ือพิจารณาในรายประเด็นพบว่า มีความพึง
พอใจมากในประเด็นคุณภาพของสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้ ความเพียงพอของสินคา้ ความ
สดใหม่ของสินค้า ราคาสินค้า และรูปแบบหีบห่อบรรจุสินค้า แต่มีความพึงพอใจปานกลางใน
ประเด็นความเป็นระเบียบของแผงสินคา้ และความสะอาดของอาหารท่ีจ าหน่าย ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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ระบบบริการตลาดนดัของเทศบาลต าบลมะขามเมืองใหม่ มีความคิดเห็นในภาพรวมวา่ ค่อนขา้งดี ทั้ง
ในดา้นความมีอธัยาศยัในการบริการ ความเป็นธรรมในการบริการ และความรวดเร็วในการบริการ
และมีความคิดเห็นวา่ ความเพียงพอในการบริการมีเพียงระดบัปานกลาง 
 กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้
และบริการของตลาดขายของฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี  มีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญั
เพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดบั และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ภายในตลาดขายของฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา และศึกษาถึงปัจจยัทางด้านคุณลักษณะทาง
ประชากรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวโดยใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างส าหรับ
สัมภาษณ์ตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนของตลาดขายของฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก 2 ประเด็น ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี 
ประเด็นขอ้ท่ี 1 ด้านสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและประเด็นขอ้ท่ี 2 เจา้หน้าท่ีให้บริการด้วยความ
สุภาพเป็นมิตร ตามล าดบั และอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ประเด็น ดงัน้ี ประเด็นขอ้ท่ี 3 ดา้นสินคา้และ
บริการตามล าดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวต่อการจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชนของตลาดขายของฝากท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน เร่ืองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนไม่มีความแตกต่างกนั ตามความแตกต่างทางดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ีย ภูมิล าเนา ความถ่ีในการเดินทาง ด้านประชาสัมพนัธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พาหนะท่ีใช้
เดินทาง และเหตุผลในการท่องเท่ียว แต่ความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนจะ
แตกต่างกนัอาชีพ สถานภาพ ลกัษณะการเดินทาง และการพกัแรม มีความคิดเห็น แตกต่างกนัอยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ด้านข้อเสนอแนะงานวิจยัคร้ังน้ี ควรให้
ความส าคญัในเร่ือง ความสะอาดของสถานตลาดและบริเวณ ท่ีจอดรถ ควรเพิ่มจ านวนเจา้หนา้ท่ี และ
มีการเปิดอบรมแก่เจา้หนา้ท่ีเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีให้ค  าแนะน าหรือตอบขอ้ซกัถามกบันกัท่องเท่ียวไดเ้ป็น
อยา่งดี ควรมีนโยบายควบคุมในเร่ืองการแต่งกายของพนกังานเจา้หนา้ท่ีให้เกิด ความเหมาะสม ควรมี
การปรับปรุงคุณภาพ และราคาของสินคา้ใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกค้าคนไทยท่ีมาซ้ือ 
สินคา้ในตลาดนัดจตุจกัรเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากลูกคา้คนไทยท่ีเดินทางมาซ้ือ 
สินคา้ในตลาดนดัจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลความพึงพอใจของ
ลูกคา้คนไทยต่อการมาซ้ือ สินคา้ในตลาดนดัจตุจกัร ใช้เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลคือแบบสอบถาม 
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400 ชุดโดยใช้การเก็บขอ้มูลแบบไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และใช้วิธี
สุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ความถ่ี (Frequency) และ ร้อยละ(Percentage) ผลการส ารวจความพึง
พอใจของลูกคา้คนไทยท่ีมาซ้ือ สินคา้ในตลาดนดัจตุจกัร เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานครผลการวจิยัดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 53.3มีอายุเฉล่ีย
ระหว่าง 26-35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมามีอายุเฉล่ียระหวา่ง 15-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
33.8 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมามีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 22 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 34.5 รองลงมามีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการคิดเป็นร้อยละ 26.5 รายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 15,001 – 25,000 
บาทมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมามีรายได้ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 ดา้น
พฤติกรรมการมาซ้ือ สินคา้ท่ีตลาดนดัจตุจกัรของลูกคา้คนไทยกลุ่มลูกคา้คนไทยไดรั้บทราบนั้น ส่วน
ใหญ่รับทราบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด ลูกคา้คนไทยจะมาซ้ือ สินคา้ท่ีตลาดนดัจตุจกัรในช่วง
วนัหยุดเสาร์-อาทิตยม์ากท่ีสุด และใช้เวลาในการเลือกซ้ือ สินคา้ในตลาดนดัจตุจกัรประมาณคร่ึงวนั
โดยส่วนมาก ช่วงเวลาท่ีกลุ่มลูกคา้คนไทยเดินทางมาซ้ือ สินคา้มากท่ีสุดคือช่วงเวลา 12.01-15.00 น.
ลูกคา้คนไทยส่วนใหญ่มกัจะมาซ้ือ สินคา้ในตลาดนดัจตุจกัรกบัเพื่อนและ ส่วนใหญ่เดินทางมาโดย
รถประจ าทาง ส าหรับจ านวนเงินท่ีใชจ่้ายมากท่ีสุดคือ 1,001-2,000บ. การประเมินความพึงพอใจของ
ลูกคา้คนไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจอยา่งมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 และมีโอกาสในการกลบัมาซ้ือ 
สินคา้อีกแน่นอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 และอาจจะแนะน าให้บุคคลอ่ืนมาซ้ือ สินคา้ท่ีตลาดนดัจตุจกัร 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  โดยภาพรวมจากการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้คนไทย ในทุกๆดา้น 
พบว่าลูกค้าคนไทยมีความพึ งพอใจในการมาซ้ือ  สินค้าในตลาดนัดจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก และลูกคา้คนไทยยงัไดใ้ห้ขอ้ควรปรับปรุง และขอ้เสนอแนะเพื่อ 
ให้ทางฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานในตลาดนัดจตุจกัร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ใหบ้ริการของตลาดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม และการเพิ่มข้ึน ของนกัท่องเท่ียว
และพอ่คา้แม่ขาย 
 ลาวัลย์ เวชอภิกุล (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดนัดกลางคืนมีโชค 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามถามผูท่ี้มาซ้ือสินค้าท่ีตลาดนัด
กลางคืนมีโชค จ านวน 200 คน โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก และประมวลผลโดยใช ้สถิติ
เชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี  ร้อยละ และ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือประเภทเคร่ืองแต่งกายของผูซ้ื้อในตลาดนดักลางคืนมี
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โชค มีค่าเฉล่ียรวมในระดบัมากท่ีสุดทุกปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ีคือ ปัจจยัดา้น
ราคา รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั จากการพิจารณาปัจจยัในแต่ละดา้นพบว่าผูซ้ื้อตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตลาดนัด
กลางคืนมีโชคท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกในดา้นราคาคือสินคา้ราคาถูก ราคาเหมาะสมกบัสินคา้ 
สามารถต่อรองราคาได ้ในด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีสินคา้ลดราคา มีการสะสมคะแนนเพื่อ
แลกของรางวลั มีการโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ เช่นใบปลิว ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ การ
เดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถบริการอยา่งเพียงพอ มีความสะดวกในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการ และในดา้น
ผลิตภณัฑ ์คือ การมีสินคา้หลากหลายทั้ง สีขนาด และแบบใหเ้ลือก 

 

2.3 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
ไนทม์าร์เก็ต ของตลาดอนุสาร หรือ กาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มธุรกิจ

ของ บริษทั ทีซีซี แลนด์ จ  ากัด ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีจ  าหน่ายสินค้าและการให้บริการ มีพื้นท่ี
ทั้ งหมด 29,148 ตร.ม. มีจ  านวนคูหาให้เช่า 989 คูหา (พื้นท่ีคิดเป็น 10,749 ตร.ม.) ตั้ งอยู่เลขท่ี 
149/24,149/27-28 ถนนชา้งคลาน อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมเปิดด าเนินการใน ปี พ.ศ. 
2517 ถึงปัจจุบนั ช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเป็นหลัก แต่
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา กิจการประสบปัญหาความผนัผวนทางการเมืองภายในประเทศท าให้จ  านวน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ทางผูบ้ริหารของ บริษทั ทีซีซี แลนด์ จ  ากดั 
จึงมีการปรับกลยุทธ์ของไนท์มาร์เก็ต ของตลาดอนุสาร โดยมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยมาก
ยิง่ข้ึน และมีการแบ่งหนา้การบริหารตามแผนกต่างๆ ดงัภาพท่ี 2.1  
ผงัองค์กร 

 
ภาพที ่2.1 โครงสร้างองคก์รของโครงการตลาดอนุสาร (บริษทั กาแลไนทบ์าซาร์ จ  ากดั) 
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ส่วนประสมการตลาดของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดด้ าเนินการมาแลว้
นั้น สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้
ความส าคญักบัเร่ือง ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เพื่อใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป โดยน า
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม มีรสชาติอร่อย เขา้มาไวใ้นโครงการ มีร้านเส้ือผา้พื้นเมือง สินคา้เบ็ดเตล็ด
ทัว่ไป ท่ีมีความสวยงาม เป็นท่ีนิยมและรู้จกัดีของนกัท่องเท่ียว เขา้มาอยูใ่นโครงการดว้ย รวมถึงทาง
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ยงัเนน้ความหลากหลายของประเภทสินคา้ โดยให้มีสินคา้ประเภทเดียวกนั
ให้เลือกหลายร้าน อีกทั้งคดัเลือกสินคา้ท่ีมีความแปลกใหม่และทนัสมยั มีคุณภาพดี มีความคงทน
ถาวร รูปแบบของสินค้ามีสีสัน สวยงาม มี เอกลักษณ์ เฉพาะ  (Unique) เช่น สินค้าหัตถกรรม 
(Handmade) โดยมีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัคุณภาพ และมีสินคา้ลอกเลียนแบบไวส้ าหรับลูกคา้บาง
กลุ่มท่ีมีความสนใจ และทางโครงการยงัไดย้  ้ากบัทางร้านคา้ในโครงการให้ความส าคญักบับรรจุภณัฑ ์
ท่ีมีความสวยงามแก่ลูกคา้อีกดว้ย  

2. กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้ความส าคญักบัเร่ือง สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก สินคา้มีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ราคาสินคา้ 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และมีสินคา้ท่ีมาจ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้งราคาขาย
ปลีกและราคาขายส่ง สามารถต่อรองราคาได ้โดยทางโครงการย  ้าให้ร้านคา้ มีป้ายติดราคาสินคา้ให้
ชดัเจน ควรมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิตดว้ย นอกจากนั้นทางโครงการยงัคิดค่าจอดรถ/รับฝาก
รถ ในราคาท่ีเหมาะสม ไม่แพงเกินไป อีกดว้ย 

3. กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้ความส าคญักบัเร่ือง ท าเลท่ีตั้ง 
เป็นอยา่งมาก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น เพื่อใหลู้กคา้สามารถเดินทางมาไดส้ะดวก และไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ยงัตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว โดย
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย และเพียงพอในการจอด
รถ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. มีความเหมาะสม มีเคาเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้บริการ
ลูกคา้อย่างทัว่ถึง มีสถานท่ีนั่งพกัผ่อนเพียงพอ เป็นสัดส่วน ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีจุด
บริการรับฝากของ มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชัดเจนและมีป้าย
บอกทางช่วยให้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย นอกจากนั้นทางโครงการยงัให้ความส าคญักบัเร่ืองความ
ปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ ความปลอดภยัในบริเวณไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และทางโครงการยงัมี
เวบ็ไซต ์เพื่อใหข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาด  อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ อีกดว้ย 
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4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้
ความส าคญักบัเร่ือง มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานี
วทิยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน และใบปลิว มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร นอกจากนั้นทางโครงการแนะน าร้านคา้มีการให้ของแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ มีการแจก
ตวัอย่างสินค้า ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม แก่ลูกค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร  อีกทั้ งทาง
โครงการยงัขอร้านคา้ให้ความร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร และทางโครงการได้จดัท าป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้มีขนาด
ใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกลอีกดว้ย 

5. กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้ความส าคัญกับเร่ือง 
พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตอ้งมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 
สามารถให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน มีความ
เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ มีการแต่งกาย
สะอาด สุภาพ เรียบร้อย มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ตลอดเวลา  มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจ
และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ โดยใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายดว้ยความเสมอภาค อีกดว้ย 

6. กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้ความส าคญั
กบัเร่ือง ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตาม
เวลา มีบริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ เช่น ร้านคา้ยินดีตอบค าถามลูกคา้หลงัซ้ือ
สินคา้จากทางร้านแลว้  โดยมีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อย่างชดัเจน 
นอกจากนั้น ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการ อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ 
ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) อีกดว้ย 

7. กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ใหค้วามส าคญักบัเร่ือง ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
ความเป็นระเบียบ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
นอกจากนั้น ยงัให้ความส าคญักบัความสะอาดของพื้นท่ีภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น ท่ีนั่งพกัผ่อนส าหรับลูกค้า Wifi ให้บริการตู้ ATM มี
บริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นตน้ นอกจากนั้นทางโครงการยงัให้
ความส าคญัในเร่ืองหอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ อีกดว้ย 
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  ไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
1. ขอบเขตการศึกษา 

1.1. ขอบเขตเน้ือหา  
1.2. ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
1.3. ขนาดตวัอยา่ง และวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 

2. วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1. การก าหนดแหล่งขอ้มูล 
2.2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
2.3. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 

ขอบเขตเน้ือหาของการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยดา้น
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเลือกใช้
บริการใน  ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีมาใชบ้ริการท่ี
แน่นอน  
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3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการ

เลือกสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใชสู้ตรการค านวณของ Ken Black (2007) ดงัน้ี 
 
 

           
โดยท่ี  

2

Z   ท่ีความเช่ือมัน่  95%  =   1.96 

 ̂  เป็นค่าประมาณส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร   =   (ค่าสูงสุด – ค่าต ่าสุด)/4  
เม่ือ scale ท่ีใชเ้ป็นช่วงคะแนน 1 – 5      

         ̂  =         = 1 

 
 E  เป็นค่าความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดท่ียอมรับได ้(Maximum allowable error) ก าหนดให้
เท่ากบั 0.10 จาก scale  1 – 5 

 

แทนค่าในสูตร 

                                  

 2

22

1.0

196.1
n    =  384.16   

 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี จึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเพื่อท าการศึกษาทั้งส้ินจ านวน 400 
ตวัอยา่ง และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ธีิการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)  

 

3.2 วธีิการศึกษา 
3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1 . ข้อมู ลปฐมภู มิ  (Primary Data) เป็นข้อมู ล ท่ี ได้มาจากแบบสอบถามของ
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร
งานวจิยั เอกสารอา้งอิงต่างๆ วทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการและเวบ็ไซดท์างอินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
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   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีไดม้าไนทม์าร์เก็ต         ตลาด
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไม
ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who Participates) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออยา่งไร (How) 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

 
3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ค่าความถ่ี  (Frequency ) ค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) น าเสนอใน
รูปของตารางประกอบค าบรรยาย โดยแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถ่ี และร้อยละ ส่วนขอ้มูลในส่วนท่ี  2  ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) โดยแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2546: 75) 
 

คะแนน  ระดับความพงึพอใจ 
5          มากท่ีสุด 
4          มาก 
3         ปานกลาง 
2          นอ้ย 
1          นอ้ยท่ีสุด 

 
 ผลคะแนนท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย พร้อมก าหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

แต่ละระดบั ตามช่วงคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
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ค่าเฉลีย่  จัดอยู่ในระดับ 
4.21 – 5.00      พึงพอใจมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20      พึงพอใจมาก 
2.61 – 3.40      พึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60      พึงพอใจนอ้ย 
1.00 – 1.80      พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 
3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ด าเนินการท่ี ไนทม์าร์เก็ต       ตลาด

อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 10 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีไดม้าไนท์มาร์เก็ต ตลาด   อนุ

สาร จังหวดัเชียงใหม่ ได้แก่ ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไม
ผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออยา่งไร (How) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร   จงัหวดั
เชียงใหม ่

 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตาม เพศ อาย ุภูมิล าเนา และจ านวน
คร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 138 34.50 

หญิง 262 65.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.50 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 34.50 
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  จ านวน ร้อยละ 

18 - 20 ปี 64 16.00 

21 – 30 ปี 121 30.25 

31 – 40 ปี 136 34.00 

41 – 50 ปี 58 14.50 

50 ปีข้ึนไป 21 5.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า อายุ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 

34.00 รองลงมาคือ อาย ุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 30.25 อายุ 18 - 20 ปี ร้อยละ 16.00 อายุ 41 – 50 ปี  ร้อยละ 
14.50 และ อาย ุ50 ปีข้ึนไป ร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 217 54.25 

สมรส 169 42.25 

อ่ืนๆ 14 3.50 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หยา่ร้าง (10 ราย) และ ไม่ระบุ (4 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คือ โสด ร้อยละ 54.25 สมรส ร้อย

ละ 42.25 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

การศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 41 10.25 

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 78 19.50 

ปวส.หรืออนุปริญญา 127 31.75 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 154 38.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญา
ตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 31.75 มธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือปวช. ร้อยละ 19.50 และต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 10.25ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ  จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 64 16.00 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 18.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 84 21.00 
ธุรกิจส่วนตวั 105 26.25 
พอ่บา้น/แม่บา้น 35 8.75 
เกษียณอาย ุ 22 5.50 
อ่ืนๆ 15 3.75 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีพนกังานมหาวทิยาลยั (6 ราย) รับจา้งอิสระ (3 ราย) และ ไม่ระบุ (6 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า อาชีพ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 
26.25 รองลงมาคือ พนักงานบริษทัเอกชน ร้อยละ 21.00 ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 
18.75 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 16.00 พ่อบา้น/แม่บ้าน ร้อยละ 8.75 เกษียณอายุ ร้อยละ 5.50 และ
อ่ืนๆ ร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 68 17.00 

15,001 – 25,000 บาท 79 19.75 

25,001 – 35,000 บาท 146 36.50 

35,000 บาทข้ึนไป 107 26.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 25,001 – 

35,000 บาท ร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ 35,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 26.75 15,001 – 25,000 บาท ร้อย
ละ 19.75 และต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท ร้อยละ 17.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ภาคเหนือ 171 42.75 
ภาคกลาง 96 24.00 
ภาคใต ้ 49 12.25 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 84 21.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ภูมิล าเนา ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ภาคเหนือ ร้อยละ 

42.75 รองลงมาคือ ภาคกลาง ร้อยละ 24.00 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 21.00 และภาคใต ้ร้อย
ละ 12.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

จ านวนคร้ังที่เคยมาเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ จ านวน ร้อยละ 
คร้ังแรก 80 20.00 
2 คร้ัง 132 33.00 
3 คร้ัง 91 22.75 
4 คร้ัง 56 14.00 
มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 41 10.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 2 คร้ัง ร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ 3 คร้ัง ร้อยละ 22.75 คร้ังแรก ร้อยละ 
20.00 4 คร้ัง ร้อยละ 14.00 และมากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป ร้อยละ 10.25 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัในการมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี  
 

ระยะเวลาทีพ่กัในการมาท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่คร้ังนี้ จ านวน ร้อยละ 
1 - 3 วนั 129 32.25 
4 – 6 วนั 148 37.00 
7 – 10 วนั 91 22.75 
ตั้งแต่ 10 วนัข้ึนไป 32 8.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระยะเวลาท่ีพกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 4 – 6 วนั ร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ 1 - 3 วนั ร้อยละ 32.25 7 – 10 วนั 
ร้อยละ 22.75 และตั้งแต่ 10 วนัข้ึนไป ร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวตัถุประสงคห์ลกัในการ
เดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาทีจั่งหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 239 59.75 
ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ 39 9.75 
ปฏิบติังาน 27 6.75 
ประชุมสัมมนา 66 16.50 
เยีย่มญาติ/เพื่อน 26 6.50 
อ่ืนๆ  3 0.75 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ทศันศึกษา (3 ราย) 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า วตัถุประสงค์หลกัในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ท่องเท่ียว/พกัผ่อน ร้อยละ 59.75 รองลงมาคือ ประชุมสัมมนา ร้อยละ 
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16.50 ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ ร้อยละ 9.75 ปฏิบติังาน ร้อยละ 6.75 เยี่ยมญาติ/เพื่อน ร้อยละ 6.50 และ
อ่ืนๆ ร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตลาดกลางคืนในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ท่ีรู้จกั 

 

ตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ที่รู้จัก จ านวน ร้อยละ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 400 100.00 

ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ 241 60.25 

ตลาดวโรรสกลางคืน 163 40.75 

ตลาดนดัหนา้ มช. มาลินพลาซ่า 120 30.00 

ตลาดหลงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 53 13.25 

กาดซุ่มมืด (หนา้กาดสวนแกว้) 77 19.25 

ตลาดนดัรินค า 33 8.25 

ตลาดนดักลางคืนมีโชค 58 14.50 

ตลาดนดับ๊ิกซีดอนจัน่ 31 7.75 

ถนนคนเดินแม่โจ ้ 38 9.50 

ถนนคนเดินววัลาย 98 24.50 

ตลาดนดักาดฝร่ัง 21 5.25 

ตลาดนดัโลตสัค าเท่ียง 25 6.25 

กาดคาวบอยแม่โจ ้ 59 14.75 

ไนทบ์าร์ซาร์ 268 67.00 

ตลาดนดัศรีลา้นชา้ง 27 6.75 

ตลาดนดัโลตสัหางดง 27 6.75 

ถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ต   53 13.25 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
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จากตารางท่ี  4.11 พบว่า ตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ี รู้จัก  ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ไนทบ์าร์ซาร์ ร้อย
ละ 67.00 ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์ร้อยละ 60.25 ตลาดนดัหน้า มช. มาลินพลาซ่า ร้อยละ 30.00 ถนน
คนเดินววัลาย ร้อยละ 24.50 กาดซุ่มมืด (หนา้กาดสวนแกว้) ร้อยละ 19.25 กาดคาวบอยแม่โจ ้ร้อยละ 
14.75 ตลาดนัดกลางคืนมีโชค  ร้อยละ14.50 ตลาดหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และถนนคนเดิน
กรีนมาร์เก็ต เท่ากนั ร้อยละ 13.25 ถนนคนเดินแม่โจ ้ร้อยละ 9.50 ตลาดนดัรินค า ร้อยละ 8.25 ตลาด
นัดบ๊ิกซีดอนจัน่ ร้อยละ 7.75 ตลาดนัดศรีล้านช้าง และตลาดนัดโลตสัหางดง เท่ากนั ร้อยละ 6.75 
ตลาดนดัโลตสัค าเท่ียง ร้อยละ 6.25 และตลาดนดักาดฝร่ัง    ร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีไ่ด้มาไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้
บริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

 

จ านวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร 
 จังหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 

จ านวน ร้อยละ 

คร้ังแรก 64 16.00 
2 คร้ัง 127 31.75 
3 คร้ัง 133 33.25 
4 คร้ัง 54 13.50 
มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป 22 5.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 3 คร้ัง ร้อยละ 33.25 จ านวน 2 คร้ัง ร้อย
ละ 31.75 คร้ังแรก ร้อยละ 16.00 จ านวน 4 คร้ัง ร้อยละ 13.50 และมากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป ร้อยละ 5.50 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีมาใชบ้ริการไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 
 

วนัทีม่าใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จังหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ 

จ านวน ร้อยละ 

จนัทร์ – ศุกร์ 126 31.50 
เสาร์ – อาทิตย ์ 210 52.50 
ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน 64 16.00 

รวม 400 100.00 
   

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ วนัท่ีมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ัง
น้ี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เสาร์ – อาทิตย ์ร้อยละ 52.50 รองลงมาคือ จนัทร์ – ศุกร์ ร้อย
ละ 31.50 และไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน ร้อยละ 16.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 
 

ช่วงเวลาทีใ่ช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จังหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ 

จ านวน ร้อยละ 

16.00 – 18.00 น. 36 9.00 

18.01 – 20.00 น. 103 25.75 

20.01 – 22.00 น. 184 46.00 

22.00 น. ข้ึนไป 77 19.25 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
คร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เวลา 20.01 – 22.00 น. ร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ เวลา 
18.01 – 20.00 น. ร้อยละ 25.75 เวลา 22.00 น. ข้ึนไป ร้อยละ 19.25 และ16.00 – 18.00 น. ร้อยละ 9.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเข้ามาใช้
บริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

 

ระยะเวลาทีเ่ข้ามาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จังหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ 

จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 16 4.00 

1 - 2 ชัว่โมง 180 45.00 

3 - 4 ชัว่โมง 108 27.00 

มากกวา่ 4 ชัว่โมง ข้ึนไป 96 24.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระยะเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั

เชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 1 - 2 ชัว่โมง ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ   3 
- 4 ชัว่โมง ร้อยละ 27.00 มากกวา่ 4 ชัว่โมง ข้ึนไป ร้อยละ 24.00 และน้อยกว่า 1 ชัว่โมง ร้อยละ 4.00 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดซ้ือสินคา้หรือบริการ
ในคร้ังน้ี เม่ือเขา้มาใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ยอดซ้ือสินค้าหรือบริการในคร้ังนี ้เมื่อเข้ามาใช้บริการที ่ 
ไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 500 บาท 49 12.25 

500 – 1,000 บาท 62 15.50 

1,001 – 2,000 บาท 119 29.75 

2,001 – 3,000 บาท 87 21.75 

มากกวา่ 3,000 บาท 83 20.75 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ยอดซ้ือสินคา้หรือบริการในคร้ังน้ี เม่ือเขา้มาใช้บริการท่ี ไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 1,001 – 2,000 บาท    ร้อย
ละ 29.75 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาท บาท ร้อยละ 21.75 มากกวา่ 3,000 บาท ร้อยละ 20.75 500 
– 1,000 บาท ร้อยละ  15.50 และต ่ากวา่ 500 บาท ร้อยละ 12.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทสินคา้หรือบริการ
ท่ีซ้ือท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 
 

ประเภทสินค้าหรือบริการที่ซ้ือที ่ไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร 
จังหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังนี้ 

จ านวน ร้อยละ 

สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั  179 44.75 
สินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรสาน 48 12.00 
สินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา 38 9.50 
สินคา้ประเภทผา้พื้นเมือง 135 33.75 
สินคา้ประเภทเคร่ืองเงิน/เคร่ืองเขิน 102 25.50 
สินคา้ประเภทอญัมณี /เคร่ืองประดบั 16 4.00 
สินคา้ประเภทร่ม 36 9.00 
สินคา้ประเภทกระดาษสา 53 13.25 
สินคา้ประเภทภาพวาดศิลปะ 59 14.75 
ของฝากอาหาร หรือ ขนมพื้นเมือง 210 52.50 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม  172 43.00 
คาบาเร่ตโ์ชว ์ 74 18.50 
สินคา้เบด็เตล็ดทัว่ไป 26 6.50 
อ่ืนๆ 13 3.25 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
  อ่ืนๆไดแ้ก่ เส้ือผา้ (6 ราย) เคร่ืองหนงั (4 ราย) และ ไม่ระบุ (3 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ประเภทสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั

เชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ของฝากอาหาร หรือ ขนมพื้นเมือง ร้อยละ 
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52.50 รองลงมาคือ สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั ร้อยละ 44.75 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ร้อยละ 43.00 
สินคา้ประเภทผา้พื้นเมือง ร้อยละ 33.75 สินคา้ประเภทเคร่ืองเงิน/เคร่ืองเขิน ร้อยละ 25.50 คาบาเร่ต์
โชว ์ร้อยละ 18.50 สินค้าประเภทภาพวาดศิลปะ ร้อยละ 14.75 สินค้าประเภทกระดาษสา ร้อยละ 
13.25 สินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรสาน ร้อยละ 12.00 สินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา ร้อยละ 9.50 สินคา้
ประเภทร่ม ร้อยละ 9.00 สินคา้เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ร้อยละ 6.50 สินคา้ประเภทอญัมณี /เคร่ืองประดบั ร้อย
ละ 4.00 อ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือ บริการ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด 
 

บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือสินค้า หรือ บริการ  
ในไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ มากทีสุ่ด 

จ านวน ร้อยละ 

ตนเอง 148 37.00 
เพื่อน 83 20.75 
แฟน 115 28.75 
สมาชิกในครอบครัว 35 8.75 
เพื่อนท่ีท างาน 19 4.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือ บริการ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ มากท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง 
ร้อยละ 37.00 รองลงมาคือ แฟน ร้อยละ 28.75 เพื่อน ร้อยละ 20.75 สมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 8.75 
และเพื่อนท่ีท างาน ร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลในการรู้จกั
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  
 
แหล่งข้อมูลในการรู้จักไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
บุคคลในครอบครัวแนะน า  150 37.50 
เพื่อนชาวไทย 102 25.50 
หนงัสือน าการท่องเท่ียวเชียงใหม่ 94 23.50 
หนงัสือพิมพ/์นิตยาสารอ่ืนๆ 30 7.50 
เวบ็ไซต/์อินเตอร์เน็ต 103 25.75 
บริษทัทวัร์/ไกด์ 29 7.25 
วทิย ุ 19 4.75 
การแนะน าของผูใ้หบ้ริการท่ีพกั 15 3.75 
ป้ายคตัเอาท ์ 173 43.25 
รู้จกัดว้ยตนเอง 233 58.25 
รถแห่ประกาศกระจายเสียง 17 4.25 
อ่ืนๆ 17 4.25 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
  อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หวัหนา้งานแนะน า (6 ราย) ญาติ พ่ีนอ้ง แนะน า (4 ราย) และ ไม่ระบุ (7 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ รู้จกัดว้ยตนเอง ร้อยละ 58.25 รองลงมาคือ ป้ายคตัเอาท ์ร้อยละ 
43.25 บุคคลในครอบครัวแนะน า ร้อยละ 37.50 เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 25.75 เพื่อนชาวไทย 
ร้อยละ 25.50 หนงัสือน าการท่องเท่ียวเชียงใหม่ ร้อยละ 23.50 หนังสือพิมพ์/นิตยาสารอ่ืนๆ ร้อยละ
7.50 บริษทัทวัร์/ไกด์ ร้อยละ 7.25 วทิยุ 4.75 ร้อยละ รถแห่ประกาศกระจายเสียง และอ่ืนๆ เท่ากนั ร้อย
ละ 4.25 และการแนะน าของผูใ้หบ้ริการท่ีพกั ร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
   อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มีอาหารทะเลใหเ้ลือกหลากหลายชนิด (4 ราย) อาหารอร่อย (4 ราย) อยูใ่กลส้ถานท่ีพกั      
(3 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบว่า เหตุผลท่ีเลือกมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวดั
เชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง
ร้อยละ 71.50 รองลงมาคือ สินคา้มีหลากหลายประเภท ร้อยละ 46.75 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยู่
ใกลต้วัเมือง เดินทางสะดวก ร้อยละ 43.75 สินคา้มีคุณภาพ ร้อยละ 39.50 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
อยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียว  ร้อยละ 34.00 สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ (ท่ีแหล่งอ่ืนไม่มี)  ร้อยละ 29.25 
พอ่คา้ แม่คา้ มีความเป็นกนัเอง ร้อยละ 26.00 บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในตลาด มีความสวยงาม 
ร้อยละ 17.50 ราคาสินคา้มีความเหมาะสม ร้อยละ 12.75 ร้านคา้มีรายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ 
ร้อยละ 11.75 ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้ร้อยละ 8.50 มีท่ีจอดรถสะดวก กวา้งขวาง ร้อยละ 5.75 
พอ่คา้ แม่คา้ มีบริการท่ีรวดเร็ว  ร้อยละ 3.75 และอ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 ตามล าดบั 

เหตุผลที่เลอืกมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน ร้อยละ 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง 286 71.50 
สินคา้มีคุณภาพ 158 39.50 
สินคา้มีหลากหลายประเภท  187 46.75 
สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ (ท่ีแหล่งอ่ืนไม่มี)  117 29.25 
ราคาสินคา้มีความเหมาะสม 51 12.75 
ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้ 34 8.50 
พอ่คา้ แม่คา้ มีความเป็นกนัเอง 104 26.00 
พอ่คา้ แม่คา้ มีบริการท่ีรวดเร็ว  15 3.75 
ร้านคา้มีรายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ 47 11.75 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียว   136 34.00 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยูใ่กลต้วัเมือง เดินทางสะดวก 175 43.75 
มีท่ีจอดรถสะดวก กวา้งขวาง 23 5.75 
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในตลาด มีความสวยงาม 70 17.50 
อ่ืนๆ 13 3.25 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิธีการซ้ือสินค้าและ
บริการ  
 

วธีิการซ้ือสินค้าและบริการ จ านวน ร้อยละ 
ซ้ือทนัที 34 8.50 
เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ 255 63.75 
ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ 76 19.00 
อ่ืนๆ 35 8.75 

รวม 400 100.00 
หมายเหตุ: อ่ืนๆ ไดแ้ก่ สอบถามราคาจากเพื่อนท่ีเคยมา (12 ราย) พิจารณาจากตรายีห่อ้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัก่อน (10 ราย) ซ้ือ
ตามคนแนะน า หรือ ร้านท่ีมียอดความนิยมสูงในส่ือสังคมออนไลน์ (8 ราย) เปรียบเทียบความคุม้ค่าของสินคา้และ
ราคา (3 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า วิธีการซ้ือสินคา้และบริการ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ ร้อยละ 63.75 รองลงมาคือ ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมา
ซ้ือ ร้อยละ 19.00 อ่ืนๆ ร้อยละ 8.75 และซ้ือทนัที ร้อยละ 8.50 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความเห็นต่อการแนะน าให้
ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ความเห็นต่อการแนะน าให้ผู้อื่นมาใช้บริการที่ ไนท์มาร์เกต็  
ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ 

จ านวน ร้อยละ 

แนะน า 381 95.25 
ไม่แน่ใจ 19 4.75 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ความเห็นต่อการแนะน าให้ผูอ่ื้นมาใช้บริการท่ี ไนท์มาร์เก็ต  ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ แนะน า ร้อยละ 95.25 รองลงมาคือ ไม่
แน่ใจ ร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกั
ของบุคคลทัว่ๆ ไป 

303 57 34 6 0 4.64 1 
(75.75) (14.25) (8.50) (1.50) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีรสชาติอร่อย 

303 51 19 13 14 4.54 2 

(75.75) (12.75) (4.75) (3.25) (3.50) (มากท่ีสุด) 

1.3 ร้านเส้ือผา้พ้ืนเมือง สินคา้
เบด็เตล็ดทัว่ไป ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
สวยงาม 

84 206 63 31 16 3.78 5 

(21.00) (51.50) (15.75) (7.75) (4.00) (มาก) 

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย 

227 118 29 17 9 4.34 3 

(56.75) (29.50) (7.25) (4.25) (2.25) (มากท่ีสุด) 

1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนั 
ให้เลือกหลายร้าน ในไนท ์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

69 185 57 49 40 3.49 9 

(17.25) (46.25) (14.25) (12.25) (10.00) (มาก) 

1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความแปลก
ใหม่และทนัสมยั 

13 52 196 93 46 2.73 12 

(3.25) (13.00) (49.00) (23.25) (11.50) (ปานกลาง) 

1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร  มีคุณภาพดี มี
ความเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

80 185 64 33 38 3.59 7 

(20.00) (46.25) (16.00) (8.25) (9.50) (มาก) 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
สีสนั สวยงาม น่าซ้ือ 

23 50 229 58 40 2.90 11 
(5.75) (12.50) (57.25) (14.50) (10.00) (ปานกลาง) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความสวยงาม 

13 9 91 248 39 2.27 13 
(3.25) (2.25) (22.75) (62.00) (9.75) (นอ้ย) 

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (Unique) เช่น 
สินคา้หตัถกรรม 
(Handmade) 

151 210 39 0 0 4.28 4 
(37.75) (52.50) (9.75) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ให้เลือก
หลายระดบัคุณภาพ 

75 208 68 49 0 3.77 6 
(18.75) (52.00) (17.00) (12.25) (0.00) (มาก) 

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

70 190 57 37 46 3.50 8 

(17.50) (47.50) (14.25) (9.25) (11.50) (มาก) 

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ 
จ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

62 105 180 33 20 3.39 10 
(15.50) (26.25) (45.00) (8.25) (5.00) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 

  
(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ช่ือเสียง ของ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.64) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
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ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.54) ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.34) สินค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
(Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) (ค่าเฉล่ีย 4.28) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ ร้านเส้ือผา้
พื้นเมือง สินคา้เบด็เตล็ดทัว่ไป ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.78) สินคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ใหเ้ลือกหลายระดบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.77) สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร  มีคุณภาพดี มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน (ค่าเฉล่ีย 3.59) ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.50) มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลายร้าน ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีสินคา้
ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.39) รูปแบบของสินคา้ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีสีสัน สวยงาม น่าซ้ือ (ค่าเฉล่ีย 2.90) สินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
แปลกใหม่และทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 2.73) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑ์
ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 2.27) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นราคา 

ด้านราคา 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
หลายระดบัราคาให้เลือก 

128 226 46 0 0 4.21 1 

(32.00) (56.50) (11.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

45 97 182 60 16 3.24 6 

(11.25) (24.25) (45.50) (15.00) (4.00) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะ 
สมกบัคุณภาพของสินคา้ 

90 216 58 36 0 3.90 2 
(22.50) (54.00) (14.50) (9.00) (0.00) (มาก) 

2.4 สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ทั้งราคาขายปลีกและ
ราคาขายส่ง 

55 202 64 33 46 3.47 4 
(13.75) (50.50) (16.00) (8.25) (11.50) (มาก) 

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร อยา่งชดัเจน 

19 36 243 63 39 2.83 7 
(4.75) (9.00) (60.75) (15.75) (9.75) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้และบริการในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้

85 183 62 50 20 3.66 3 
(21.25) (45.75) (15.50) (12.50) (5.00) (มาก) 

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีบริการรับ
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

21 50 200 88 41 2.81 8 

(5.25) (12.50) (50.00) (22.00) (10.25) (ปานกลาง) 

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝาก
รถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด 
อนุสาร มีความเหมาะสม 
ไม่แพงเกินไป 

58 112 183 32 15 3.42 5 
(14.50) (28.00) (45.75) (8.00) (3.75) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.44 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นราคา อยูใ่นระดบั มาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.21) ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารสามารถต่อรองราคาได้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้ ง
ราคาขายปลีกและราคาขายส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.47) ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 3.24) มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 2.83) ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับ
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 2.81) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

294 60 36 10 0 4.60 2 

(73.50) (15.00) (9.00) (2.50) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

306 62 10 10 12 4.60 1 
(76.50) (15.50) (2.50) (2.50) (3.00) (มากท่ีสุด) 

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
สถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้
กวา้งขวางสะดวก สบาย และ
เพียงพอในการจอดรถ 

44 115 160 66 15 3.27 8 

(11.00) (28.75) (40.00) (16.50) (3.75) (ปานกลาง) 

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-
24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม 

146 219 35 0 0 4.28 3 

(36.50) (54.75) (8.75) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ให้บริการอยา่งทัว่ถึง 

11 40 206 100 43 2.69 10 

(2.75) (10.00) (51.50) (25.00) (10.75) (ปานกลาง) 

3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

15 46 259 51 29 2.92 9 

(3.75) (11.50) (64.75) (12.75) (7.25) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (ต่อ) 
 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้
ภายใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจน
และมีป้ายบอกทางช่วย
ให้หาสินคา้ท่ีตอ้งการได้
ง่าย 

67 178 68 48 39 3.47 6 

(16.75) (44.50) (17.00) (12.00) (9.75) (มาก) 

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ี
จอดรถ 

77 205 61 41 16 3.72 4 

(19.25) (51.25) (15.25) (10.25) (4.00) (มาก) 

3.9 มีความปลอดภยัใน
บริเวณไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

69 182 61 40 48 3.46 7 

(17.25) (45.50) (15.25) (10.00) (12.00) (มาก) 

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความ
กวา้งขวาง 

89 183 70 39 19 3.71 5 

(22.25) (45.75) (17.50) (9.75) (4.75) (มาก) 

3.11 มีเวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูล และ
แนะน าไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่

11 9 94 249 37 2.27 11 
(2.75) (2.25) (23.50) (62.25) (9.25) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.54 

  
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
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มวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.60) เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.28) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ มี
ความปลอดภัยบริเวณท่ีจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 3.72) สถานท่ีของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
กวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.71) มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจนและมี
ป้ายบอกทางช่วยให้หาสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย (ค่าเฉล่ีย 3.47) มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.46) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย และเพียงพอ
ในการจอดรถ (ค่าเฉล่ีย 3.27) มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 2.92) มี
เคาเตอร์ประชาสัมพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง (ค่าเฉล่ีย 2.69) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ 
มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 2.27) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 มีการโฆษณาประชาสมั 
พนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือ
ต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา 
สถานีวิทยทุอ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ใบปลิว และเวบ็ไซต ์ของ 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

88 212 63 37 0 3.88 2 
(22.00) (53.00) (15.75) (9.25) (0.00) (มาก) 

4.2 ร้านคา้มีการให้ของแถมแก่
ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

23 37 246 61 33 2.89 6 

(5.75) (9.25) (61.50) (15.25) (8.25) (ปานกลาง) 

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบั
แนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

39 116 158 68 19 3.22 5 

(9.75) (29.00) (39.50) (17.00) (4.75) (ปานกลาง) 

4.4 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ือมวลชนต่างๆ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

55 102 173 43 27 3.29 4 

(13.75) (25.50) (43.25) (10.75) (6.75) (ปานกลาง) 

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่ง
สินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ 
ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร  

73 206 66 32 23 3.69 3 

(18.25) (51.50) (16.50) (8.00) (5.75) (มาก) 

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน
จากระยะไกล 

140 214 46 0 0 4.24 1 

(35.00) (53.50) (11.50) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 

 (มาก) 

 
 



 

43 
 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือป้าย
โฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 
4.24) 

 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.88) ร้านคา้มีการแจกตวัอย่างสินคา้ ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.29)มีการ
แจกใบปลิว/แผ่นพับแนะน าไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผู ้ซ้ือ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.22) ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 2.89) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นบุคลากร 
 

ด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

140 221 39 0 0 4.25 1 

(35.00) (55.25) (9.75) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

79 202 71 48 0 3.78 2 

(19.75) (50.50) (17.75) (12.00) (0.00) (มาก) 

5.3 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

80 185 59 40 36 3.58 4 

(20.00) (46.25) (14.75) (10.00) (9.00) (มาก) 

5.4 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มี
ความสามารถในการตอบ
ค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการ
ทราบ 

73 195 59 39 34 3.59 3 

(18.25) (48.75) (14.75) (9.75) (8.50) (มาก) 

5.5 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

16 30 262 62 30 2.85 8 
(4.00) (7.50) (65.50) (15.50) (7.50) (ปาน

กลาง) 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นบุคลากร (ต่อ) 
 

ด้านบุคลากร 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.6 พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีความพร้อมและ
เอาใจใส่ต่อลูกคา้
ตลอดเวลา 

41 88 194 52 25 3.17 7 

(10.25) (22.00) (48.50) (13.00) (6.25) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีกิริยามารยาทดี มี
ความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

55 105 175 42 23 3.32 6 

(13.75) (26.25) (43.75) (10.50) (5.75) (ปานกลาง) 

5.8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารให้บริการลูกคา้ทุก
คนดว้ยความเสมอภาค 

72 184 61 47 36 3.52 5 

(18.00) (46.00) (15.25) (11.75) (9.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านบุคลากร อยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) 

 โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ พนกังาน พ่อคา้ 
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หรือ แม่ค้า ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.78) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถ
ในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.59) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) พนักงาน พ่อคา้ 
หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารให้บริการลูกค้าทุกคนด้วยความเสมอภาค 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ พนกังาน 
พ่อค้า หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีกิริยามารยาทดี มีความตั้ งใจและ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 3.32) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกค้าตลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.17) พนักงาน พ่อค้า หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 2.85) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและ
รวดเร็ว ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ ของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

119 235 46 0 0 4.18 1 

(29.75) (58.75) (11.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีการ
ส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา 

76 210 74 40 0 3.81 2 
(19.00) (52.50) (18.50) (10.00) (0.00) (มาก) 

6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการหลงัการขายท่ีดี มี
ความรับผิดชอบต่อลูกคา้
เช่น ร้านคา้ยนิดีตอบ
ค าถามลูกคา้หลงัซ้ือ
สินคา้จากทางร้าน 

43 114 167 53 23 3.25 5 
(10.75) (28.50) (41.75) (13.25) (5.75) (ปานกลาง) 

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน 

88 197 47 45 23 3.71 3 
(22.00) (49.25) (11.75) (11.25) (5.75) (มาก) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (ต่อ) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการ อ  านวยความ
สะดวกในการส่งสินคา้ 
ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ี
อยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ (ใน
กรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณมาก) 

63 112 175 32 18 3.43 4 

(15.75) (28.00) (43.75) (8.00) (4.50) (มาก) 

6.6 ร้านคา้ให้ความร่วมมือ
ในการเปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

19 46 202 95 38 2.78 6 

(4.75) (11.50) (50.50) (23.75) (9.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นกระบวนการให้บริการ 
อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) 
 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.81) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้น
สินคา้และบริการต่อลูกค้าอย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการ อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมี
การซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) (ค่าเฉล่ีย 3.43)  
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 ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
เช่น ร้านค้ายินดีตอบค าถามลูกค้าหลังซ้ือสินค้าจากทางร้านแล้ว (ค่าเฉล่ีย 3.25) ร้านค้าให้ความ
ร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 2.78) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
7.1 ความกวา้งขวางของ

ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

212 146 25 8 9 4.36 1 
(53.00) (36.50) (6.25) (2.00) (2.25) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความเป็นระเบียบของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร  

70 177 71 40 42 3.48 6 

(17.50) (44.25) (17.75) (10.00) (10.50) (มาก) 

7.3 การตกแต่งพ้ืนท่ีอาคาร 
และบรรยากาศของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

142 218 40 0 0 4.26 2 

(35.50) (54.50) (10.00) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 

7.4 ความสะอาดของพ้ืนท่ี
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

47 89 178 67 19 3.20 8 

(11.75) (22.25) (44.50) (16.75) (4.75) (ปานกลาง) 

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่
พกัผอ่น บริการ Free Wifi 
เป็นตน้ 

64 91 191 34 20 3.36 7 

(16.00) (22.75) (47.75) (8.50) (5.00) (ปานกลาง) 

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM 
บริเวณใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่

64 220 64 34 18 3.70 4 

(16.00) (55.00) (16.00) (8.50) (4.50) (มาก) 

7.7 มีบริการโทรศพัท์
สาธารณะ ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

69 208 33 44 46 3.53 5 

(17.25) (52.00) (8.25) (11.00) (11.50) (มาก) 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 

 

ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัความพงึพอใจ     

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีห้องน ้าสะอาด
และเพียงพอต่อการ
ให้บริการ 

27 38 238 55 42 2.88 9 

(6.75) (9.50) (59.50) (13.75) (10.50) (ปานกลาง) 

7.9 ป้ายบอกต าแหน่ง
ร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย  

74 227 67 32 0 3.86 3 

(18.50) (56.75) (16.75) (8.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.62 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) 

โดยความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัมากท่ีสุด คือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.36) การ
ตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.26) 

ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก คือ ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.86) มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.70) มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.53) ความเป็นระเบียบ
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
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ส าหรับความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ีย
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่พกัผอ่น บริการ Free Wifi เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.36) ความสะอาดของพื้นท่ีภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.20) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 2.88) 

 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.63 มาก 1 

ดา้นราคา  3.44 มาก 7 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.54 มาก 3 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.53 มาก 4 

ดา้นบุคลากร  3.51 มาก 6 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.53 มาก 4 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.62 มาก 2 
 
จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด

ของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.53) ดา้นบุคลากร  
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของ ไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกคา้ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 16 4.00 

ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติไม่อร่อย 25 6.25 

สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

15 3.75 

สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความหลากหลาย ไม่มีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) 

28 7.00 

สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีราคาแพงกวา่ท่ีอ่ืน 34 8.50 

ไม่มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยา่งชดัเจน 63 15.75 
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารไม่มีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต 

84 21.00 

ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความ
เหมาะสม แพงเกินไป 

47 11.75 

ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไม่สะดวก เช่น ไม่มี
ระบบขนส่งมวลชนผา่น 

12 3.00 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

14 3.50 

ไม่มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจน
และไม่มีป้ายบอกทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย 

16 4.00 

ไม่มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้าย
โฆษณา สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  หรือ มีนอ้ย
เกินไป 

13 3.25 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดเล็ก เห็นไม่ชดัเจน
จากระยะไกล 

14 3.50 
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ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาของลูกคา้ต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาว
ไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ปัญหา จ านวน ร้อยละ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่
มีความเป็นมิตร ไม่มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

23 5.75 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่ง
กายไม่สะอาด ไม่สุภาพ เรียบร้อย 

35 8.75 

การคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความล่าชา้ 

12 3.00 

ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการหลงัการขายท่ีไม่ดี ไม่มี
ความรับผดิชอบต่อลูกคา้ เช่น หากลูกคา้ซ้ือไปแลว้ไม่พอใจ หรือ ช ารุด 
ไม่รับเปล่ียนสินคา้ใหม่ให้ 

40 10.00 

การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ไม่สวยงาม 

21 5.25 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ห้องน ้าไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

40 10.00 

ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่ชดัเจน หรือ มี
นอ้ยเกินไป 

36 9.00 

อ่ืนๆ 11 2.75 
ไม่พบปัญหา 248 62.00 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
  

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด คือ ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารไม่มีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต (ร้อยละ 21.00) รองลงมาคือ ไม่มีป้ายติดราคา
สินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อย่างชัดเจน (ร้อยละ 15.75) และราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความเหมาะสม แพงเกินไป (ร้อยละ 11.75) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรมีหอ้งน ้าท่ีสะอาดไวใ้หบ้ริการลูกคา้ (10 ราย) 
- ควรจัดงาน Event ในโครงการให้มากข้ึน เช่น เทศกาลอาหารทะเล เทศกาลสินค้า

พื้นเมือง เป็นตน้ (5 ราย) 
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ผ่านทาง Social 

Media เช่น Facebook LINE เป็นตน้ (4 ราย) 
- ควรจดัท าเวบ็ไซตห์รือ Facebook อยา่งเป็นทางการเพื่อให้พนกังานสามารถตอบค าถาม

ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (4 ราย)  
- ควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนเพียงพอกบัการใหบ้ริการ (4 ราย) 
- ควรมีท่ีจอดรถใหก้บัลูกคา้อยา่งเพียงพอ (3 ราย) 
- ควรจดัตั้งตูเ้อทีเอม็ (A.T.M.) เพิ่มข้ึนโดยด่วน (3 ราย) 
- ควรจะอนุญาตใหลู้กคา้จอดรถฟรีตามเง่ือนไข กรณีลูกคา้ลืมป้ัมตราประทบั แต่มีใบเสร็จ

มาแสดงแทน (1 ราย) 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา และจ านวนคร้ังที่เคยมาใช้
บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

5.1 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามเพศ  
 
ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 

 

ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคล
ทัว่ๆ ไป 

4.62 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
รสชาติอร่อย 

4.50 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 ร้านเส้ือผา้พื้นเมือง สินคา้เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

3.38 3.98 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
หลากหลาย 

4.63 4.19 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลายร้าน ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

3.56 3.45 

(มาก) (มาก) 

1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความแปลกใหม่และ
ทนัสมยั 

2.75 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  มีคุณภาพดี มีความ
เหมาะสมต่อการใชง้าน 

3.50 3.64 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสีสัน 
สวยงาม น่าซ้ือ 

2.86 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
สวยงาม 

2.39 2.21 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) 

4.30 4.27 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ใหเ้ลือกหลายระดบั
คุณภาพ 

3.70 3.81 

(มาก) (มาก) 

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

3.38 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 3.39 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.61 3.64 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.63) 
ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ ร้านอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.65) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.56) และสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.33 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

4.17 4.23 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

3.25 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้ 

3.67 4.01 

(มาก) (มาก) 

2.4 สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้ง
ราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 

3.34 3.53 

(ปานกลาง) (มาก) 

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
อยา่งชดัเจน 

2.83 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้

3.46 3.76 

(มาก) (มาก) 

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับ
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

2.80 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป 

3.28 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.35 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ สินคา้
และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.23) ราคาสินค้า ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.01) และ สินคา้และบริการในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมา
ไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 

4.59 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

4.58 4.61 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ
ลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย และเพียงพอในการจอด
รถ 

2.97 3.43 

(ปานกลาง) (มาก) 

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม 

4.43 4.18 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสัมพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

2.91 2.57 

(ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 2.93 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ท่ีชดัเจนและมีป้ายบอกทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ี
ตอ้งการไดง่้าย 

3.69 3.35 

(มาก) (ปานกลาง) 

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ 4.22 3.45 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

3.9 มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 3.63 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ)  
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
กวา้งขวาง 

4.13 3.47 

(มาก) (มาก) 

3.11 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.26 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.47 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทาง

การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบ
ขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.59) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.58) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.61) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  
เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ใบปลิว  

3.88 3.88 

(มาก) (มาก) 

4.2 ร้านคา้มีการให้ของแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

2.83 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.43 3.10 

(มาก) (ปานกลาง) 

4.4 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.98 2.91 

(มาก) (ปานกลาง) 

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ 
ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.11 3.46 

(มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

4.54 4.08 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.54) ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.11) และ มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล 
(ค่าเฉล่ีย 4.08) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นบุคลากร จ าแนกตามเพศ 

ด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

4.50 4.12 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

5.2 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ชดัเจน 

3.98 3.68 

(มาก) (มาก) 

5.3 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

3.95 3.39 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.4 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้
ตอ้งการทราบ 

3.96 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.5 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

2.88 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกคา้
ตลอดเวลา 

3.48 3.01 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.51 3.20 

(มาก) (ปานกลาง) 

5.8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

3.70 3.42 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้
แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.98) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกค้าต้องการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.96) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 
4.12) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.68) และพนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 3.42) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

 

ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามเพศ 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และ
บริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.22 4.16 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบ
สินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 

3.85 3.78 

(มาก) (มาก) 

6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการหลงัการ
ขายท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อลูกคา้ เช่น ร้านคา้ยนิดีตอบ
ค าถามลูกคา้หลงัซ้ือสินคา้จากทางร้านแลว้  

3.30 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน 

3.62 3.75 

(มาก) (มาก) 

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการ อ านวย
ความสะดวกในการส่งสินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่
ลูกคา้ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) 

3.36 3.46 

(ปานกลาง) (มาก) 

6.6 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มี
ปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

2.83 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.53 3.52 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ี เป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของ
ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.22) ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.85) และร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.16) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.78) และร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้
ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

4.35 4.37 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความเป็นระเบียบของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

3.32 3.57 

(ปานกลาง) (มาก) 

7.3 การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.17 4.30 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

7.4 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.15 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่พกัผอ่น 
บริการ Free Wifi เป็นตน้ 

3.43 3.33 

(มาก) (ปานกลาง) 

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.70 3.69 

(มาก) (มาก) 

7.7 มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

3.42 3.58 

(มาก) (มาก) 

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้าสะอาดและ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.92 2.86 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.85 3.86 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.59 3.64 

(มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.37) การ
ตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  
ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

n = 138 n = 262 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.61 มาก 3.64 มาก 

ดา้นราคา  3.35 ปาน
กลาง 

3.49 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.67 มาก 3.47 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.79 มาก 3.39 ปาน
กลาง 

ดา้นบุคลากร  3.75 มาก 
 

3.38 ปาน
กลาง 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.53 มาก 3.52 มาก 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.59 มาก 3.64 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด

ของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศ
ชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53)และ ด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47)ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39)และ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
ตามล าดบั 
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5.2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามอายุ  
 

ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุ

ด้านผลติภณัฑ์ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

4.19 4.66 4.76 4.76 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 

4.18 4.54 4.63 4.69 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 ร้านเส้ือผา้พ้ืนเมือง สินคา้เบด็เตลด็ทัว่ไป 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
สวยงาม 

3.38 3.38 4.03 4.27 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความหลากหลาย 

4.03 4.35 4.38 4.47 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลายร้าน 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.30 3.39 3.58 3.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
แปลกใหม่และทนัสมยั 

2.58 2.59 2.79 2.95 

(นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  มี
คุณภาพดี มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

3.64 3.51 3.61 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีสีสนั สวยงาม น่าซ้ือ 

2.57 2.93 2.94 3.05 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

2.16 2.28 2.29 2.32 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นผลิตภณัฑ์จ  าแนกตามอาย ุ
(ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้
หตัถกรรม (Handmade) 

3.90 4.33 4.32 4.43 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้
เลือกหลายระดบัคุณภาพ 

3.30 3.88 3.78 3.97 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

3.34 3.44 3.52 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.46 3.44 3.36 3.31 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.39 3.59 3.69 3.79 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อด้าน

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทั่วๆ ไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.19) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
และ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.66) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.76) ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.63) และประเภทของสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.76) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.69) และ ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.41 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านราคา 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

4.08 4.19 4.26 4.23 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

2.71 2.99 3.54 3.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

3.91 3.83 3.99 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 สินคา้ท่ีจ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 

3.38 3.37 3.57 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร อยา่งชดัเจน 

2.83 2.92 2.80 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารสามารถต่อรองราคาได ้

3.78 3.68 3.65 3.54 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการ
รับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

2.67 2.79 2.91 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป 

3.34 3.37 3.48 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.34 3.39 3.52 3.45 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.08) 
ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และสินคา้
และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ สินคา้และบริการในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สินค้าของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.26) ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) และสินคา้และบริการในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สินค้าของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก (ค่าเฉล่ีย 4.23) ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และสินคา้และบริการในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

4.50 4.56 4.63 4.67 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

4.56 4.59 4.65 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอด
รถส าหรับลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย 
และเพียงพอในการจอดรถ 

3.31 3.29 3.32 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม 

4.31 4.29 4.27 4.24 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

2.83 2.77 2.62 2.54 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 

3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

2.95 2.83 2.99 2.90 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจนและมีป้ายบอก
ทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย 

3.25 3.42 3.52 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ 3.78 3.69 3.69 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

3.47 3.46 3.48 3.42 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความกวา้งขวาง 

3.94 3.72 3.61 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.11 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.22 2.33 2.28 2.20 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 3.54 3.55 3.52 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.56) ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.59) ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
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ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.56) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.65) ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.63) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 
(ค่าเฉล่ีย 4.67) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหม้าเท่ียว
ตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  

3.99 3.95 3.78 3.81 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

2.57 2.91 2.98 2.99 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

2.54 3.20 3.41 3.50 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.38 3.26 3.35 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

3.63 3.72 3.70 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน
จากระยะไกล 

3.68 3.95 4.48 4.66 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.30 3.50 3.62 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา 
สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.99) ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 3.68) และ  ร้านคา้มีการแจก
ตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.63) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.95) ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  ร้านค้ามีการแจกตวัอย่างสินค้า ให้
ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.72) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
(ค่าเฉล่ีย 4.48) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.78) 
 และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอย่างสินคา้ ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.81) และร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นบุคลากร จ าแนกตามอาย ุ

ด้านบุคลากร  

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

4.27 4.28 4.25 4.20 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.2 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

3.83 3.72 3.73 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

3.58 3.68 3.43 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถใน
การตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ 

3.38 3.50 3.65 3.76 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

2.94 2.89 2.69 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและ
เอาใจใส่ต่อลูกคา้ตลอดเวลา 

3.08 3.07 3.32 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีกิริยามารยาทดี มี
ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.21 3.30 3.33 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

5.8 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารใหบ้ริการลูกคา้ทุก
คนดว้ยความเสมอภาค 

3.45 3.47 3.58 3.56 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 3.49 3.50 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
บุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ให้ขอ้มูลร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความต้องการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 
4.28) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 
4.25) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.92) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามอาย ุ
 

ด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิด
ราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.23 4.17 4.14 4.15 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 

4.24 4.15 3.46 3.60 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อลูกคา้ เช่น ร้านคา้ยนิดีตอบค าถามลูกคา้
หลงัซ้ือสินคา้จากทางร้านแลว้  

3.44 3.28 3.25 3.02 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน 

3.73 3.78 3.71 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการ อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ 
ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ 
(ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) 

3.74 3.44 3.41 3.15 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ 
กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

2.81 2.83 2.76 2.71 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.70 3.61 3.46 3.37 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.24) ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีบริการ อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยู่ท่ีลูกคา้ตอ้งการ (ใน
กรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.15) และร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล 
ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.14) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้
ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.15) ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้
ถูกตอ้งและตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.60) และ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.28 4.36 4.45 4.27 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความเป็นระเบียบของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.64 3.47 3.45 3.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 การตกแต่งพ้ืนท่ีอาคาร และบรรยากาศของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.23 4.20 4.35 4.19 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของพ้ืนท่ีภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.25 3.07 3.21 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่
พกัผอ่น บริการ Free Wifi เป็นตน้ 

3.48 3.37 3.37 3.24 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.50 3.75 3.75 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.7 มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.78 3.67 3.35 3.41 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ าสะอาด
และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.72 2.95 2.98 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.9 ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.84 3.97 3.85 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.65 3.64 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.28) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน 
เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.36) การ
ตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.20) และ  
ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.97) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.45) การ
ตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.35) และ  
ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.85) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปี ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.27) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.19) และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.72) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอาย ุ
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

n = 64 n = 121 n = 136 n = 79 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปล
ผล 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.39 ปาน
กลาง 

3.59 มาก 3.69 มาก 3.79 มาก 

ดา้นราคา  3.34 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.45 มาก 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.56 มาก 3.54 มาก 3.55 มาก 3.52 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.30 ปาน
กลาง 

3.50 มาก 3.62 มาก 3.63 มาก 

ดา้นบุคลากร  3.47 มาก 3.49 มาก 3.50 มาก 3.59 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.70 มาก 3.61 มาก 3.46 มาก 3.37 ปาน
กลาง 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

3.64 มาก 3.65 มาก 3.64 มาก 3.56 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
ของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอายุส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ
18 - 20 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
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ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) และ ด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ21 – 30 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.61) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)  ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
และ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย4ุ0 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.45) และ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
ตามล าดบั 
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5.3 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามภูมิล าเนา  
 

ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

4.55 4.68 4.76 4.65 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 
4.58 4.50 4.61 4.45 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
1.3 ร้านเส้ือผา้พ้ืนเมือง สินคา้เบด็เตลด็

ทัว่ไป ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสวยงาม 

3.71 3.82 3.76 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความหลากหลาย 

4.33 4.53 4.14 4.30 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 
1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลาย

ร้าน ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
3.51 3.52 3.43 3.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความแปลกใหม่และทนัสมยั 
2.78 2.78 2.65 2.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  มี

คุณภาพดี มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 
3.57 3.59 3.61 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีสีสนั สวยงาม น่าซ้ือ 

2.93 2.93 2.55 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

2.28 2.22 2.29 2.31 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ  าแนกตาม
ภูมิล าเนา (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

2.28 2.22 2.29 2.31 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้
หตัถกรรม (Handmade) 

4.23 4.42 4.29 4.21 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้
เลือกหลายระดบัคุณภาพ 

3.88 3.69 3.65 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

3.51 3.46 3.45 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.36 3.38 3.24 3.56 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.65 3.57 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 

ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
และ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.68) ประเภทของ
สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.53)  และ  ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.50) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.76) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.65) 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.45) และ  ประเภท
ของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ด้านราคา 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 

ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

4.25 4.18 4.16 4.18 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

3.21 3.31 3.18 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

3.89 3.91 3.98 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 สินคา้ท่ีจ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 

3.49 3.45 3.27 3.56 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร อยา่งชดัเจน 

2.91 2.85 2.86 2.63 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารสามารถต่อรองราคาได ้

3.64 3.55 4.12 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

2.85 2.85 2.78 2.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ไม่
แพงเกินไป 

3.39 3.44 3.47 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.45 3.44 3.48 3.39 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 
4.25) ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ 
สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.18)  ราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.91) และสินคา้และบริการในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.16) สินคา้และ
บริการในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.12) และราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.98) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.18) 
ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  สินคา้
ท่ีจ  าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

4.65 4.61 4.61 4.44 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

4.60 4.63 4.67 4.52 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอด
รถส าหรับลูกคา้กวา้งขวางสะดวก สบาย 
และเพียงพอในการจอดรถ 

3.30 3.19 3.20 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม 

4.28 4.33 4.27 4.21 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

2.81 2.67 2.67 2.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอ้ย) 
3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร 
2.90 3.02 2.78 2.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจนและมีป้าย
บอกทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ีตอ้งการได้
ง่าย 

3.47 3.36 3.57 3.50 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ 3.85 3.60 3.53 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 



 

97 
 

 

ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 
  

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

3.39 3.55 3.51 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความกวา้งขวาง 

3.68 3.66 3.88 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.11 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.27 2.21 2.27 2.33 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.56 3.53 3.54 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น 
มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.65) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. 
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นย่านธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.63) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น 
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มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.67) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.52) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.44) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหม้าเท่ียว
ตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานี
วทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ใบปลิว  

3.85 3.91 3.90 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

2.81 2.81 2.96 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.24 3.22 3.14 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชน
ต่างๆ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.27 3.20 3.33 3.39 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้
ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.70 3.67 3.55 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน
จากระยะไกล 

4.22 4.16 4.27 4.35 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.49 3.52 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น 
ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  ร้านคา้มีการแจก
ตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.35) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้าย
โฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ ร้านค้ามีการแจก
ตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา 
 

ด้านบุคลากร  

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

4.22 4.26 4.24 4.32 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูล
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

3.77 3.78 3.78 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

3.46 3.63 3.53 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้
ตอ้งการทราบ 

3.55 3.66 3.67 3.52 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

2.89 2.88 2.63 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.6 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
พร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ตลอดเวลา 

3.12 3.20 3.02 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
กิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.37 3.28 3.12 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านบุคลากร จ าแนกตาม
ภูมิล าเนา (ต่อ) 
 

ด้านบุคลากร  

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

3.51 3.53 3.63 3.48 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.49 3.53 3.45 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ให้ขอ้มูลร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.66) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
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พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 
4.24) พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.78) และ  พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูล
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ  

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิด
ราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.18 4.17 4.29 4.15 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 

3.72 3.80 3.94 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อลูกคา้ เช่น ร้านคา้ยนิดีตอบค าถามลูกคา้
หลงัซ้ือสินคา้จากทางร้านแลว้  

3.16 3.30 3.29 3.36 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน 

3.71 3.86 3.76 3.48 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการ อ านวยความสะดวกในการส่ง
สินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้
ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณมาก) 

3.37 3.45 3.63 3.39 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.6 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ 
กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

2.85 2.66 2.78 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.50 3.54 3.61 3.51 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) 
 ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้
อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.29) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล 
ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของ
ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.15) ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.90) และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.34 4.35 4.31 4.44 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความเป็นระเบียบของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.39 3.51 3.63 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.3 การตกแต่งพ้ืนท่ีอาคาร และบรรยากาศ
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร 

4.24 4.29 4.31 4.21 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.4 ความสะอาดของพ้ืนท่ีภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.10 3.22 3.39 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ี
นัง่พกัผอ่น บริการ Free Wifi เป็นตน้ 

3.30 3.34 3.57 3.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.70 3.52 3.76 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.7 มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.60 3.29 3.67 3.55 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

2.93 2.83 2.94 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.84 3.84 3.88 3.89 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.60 3.58 3.72 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.34) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความ
ชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.35) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.29) และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.84) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.31) ความกวา้งขวางของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.31) และ ป้ายบอก
ต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.44) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.21)  และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน 
เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

n = 171 n = 96 n = 49 n = 84 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.63 มาก 3.65 มาก 3.57 มาก 3.64 มาก 

ดา้นราคา  3.45 มาก 3.44 มาก 3.48 มาก 3.39 ปาน
กลาง 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.56 มาก 3.53 มาก 3.54 มาก 3.51 มาก 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.52 มาก 3.49 มาก 3.52 มาก 3.62 มาก 

ดา้นบุคลากร  3.49 มาก 3.53 มาก 3.45 มาก 3.56 มาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.50 มาก 3.54 มาก 3.61 มาก 3.51 มาก 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

3.60 มาก 3.58 มาก 3.72 มาก 3.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด

ของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตส้ามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) และ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
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5.4 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามจ านวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุ
สาร จังหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ  าแนกตาม
จ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

ด้านผลติภณัฑ์ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร 
 จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็น
ท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

4.16 4.65 4.75 4.75 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 

4.19 4.54 4.63 4.64 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 ร้านเส้ือผา้พ้ืนเมือง สินคา้เบด็เตลด็ทัว่ไป ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

4.06 3.74 3.75 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีความหลากหลาย 

4.30 4.31 4.39 4.36 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลายร้าน 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.34 3.51 3.44 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
แปลกใหม่และทนัสมยั 

2.72 2.80 2.71 2.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 

1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  มี
คุณภาพดี มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

3.56 3.62 3.55 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านผลิตภัณฑ์จ  าแนกตาม
จ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีสีสนั สวยงาม น่าซ้ือ 

2.95 2.80 2.99 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

2.27 2.24 2.22 2.42 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้
หตัถกรรม (Handmade) 

4.02 4.31 4.33 4.40 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้
เลือกหลายระดบัคุณภาพ 

3.91 3.77 3.66 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ี
รู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

3.44 3.59 3.44 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.55 3.40 3.31 3.38 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.57 3.64 3.63 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
 
 



 

113 
 

 

จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ประเภท
ของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.30) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.19) และ  ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.16) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.65) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ  ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.75) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.63) และ  ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป (ค่าเฉล่ีย 4.75) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ  สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) (ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นราคา จ าแนกตามจ านวน
คร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

ด้านราคา 

จ านวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จังหวัดเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 คร้ัง

ขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
หลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

4.02 4.19 4.22 4.27 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
ราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

3.05 3.16 3.29 3.43 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ 

3.39 3.86 3.95 4.29 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.4 สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 

3.06 3.44 3.54 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
อยา่งชดัเจน 

2.73 2.68 2.86 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.6 สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้

3.47 3.59 3.79 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับ
ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

3.00 2.73 2.78 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป 

3.31 3.38 3.46 3.52 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.25 3.38 3.49 3.60 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.02) สินคา้และ
บริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.47) และ  ราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.22) ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.79) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

4.16 4.59 4.69 4.76 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

4.38 4.69 4.62 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถ
ส าหรับลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย และ
เพียงพอในการจอดรถ 

2.59 3.17 3.42 3.75 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม 

4.10 4.26 4.32 4.36 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

2.64 2.70 2.72 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

2.84 2.94 2.98 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(ปานกลาง) 

3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจนและมีป้ายบอก
ทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย 

3.38 3.49 3.47 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ 3.88 3.72 3.61 3.75 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.9 มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

3.26 3.34 3.53 3.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความกวา้งขวาง 

3.66 3.68 3.72 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.11 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

2.28 2.31 2.25 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.38 3.54 3.58 3.64 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.38) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.16) และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.69) 
ท  าเลท่ีตั้ ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน 
(ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.69) ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเล
ท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 
4.76) ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ี เป็นท่ี รู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.36) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการส่งเสริมการตลาด 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหม้าเท่ียว
ตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  

3.38 3.87 3.88 3.95 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.2 ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

2.86 2.90 2.97 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

3.12 2.59 3.62 3.65 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (มาก) (มาก) 

4.4 มีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.02 3.02 3.53 3.56 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลอง
ใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

3.63 3.65 3.68 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน
จากระยะไกล 

3.92 4.20 4.33 4.43 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32 3.37 3.67 3.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจาก
ระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 3.92) ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ  มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้าย
โฆษณา สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา
ดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.20) มี
การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยทุอ้งถ่ินหนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.87) และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.33) 
 มีการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ 
ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้าย
โฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 
4.43) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.95) 
 และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอย่างสินคา้ ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นบุคลากร จ าแนกตามจ านวน
คร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

ด้านบุคลากร  

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

4.20 4.19 4.29 4.30 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

3.84 3.86 3.69 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึง
ความตอ้งการของลูกคา้ 

3.34 3.39 3.67 3.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5.4 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถใน
การตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ 

3.47 3.46 3.76 3.59 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

2.97 2.81 2.82 2.87 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

5.6 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและ
เอาใจใส่ต่อลูกคา้ตลอดเวลา 

2.91 2.89 3.46 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

5.7 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีกิริยามารยาทดี มี
ความตั้งใจและกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

3.02 3.19 3.45 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อดา้นบุคลากร จ าแนกตามจ านวน
คร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ด้านบุคลากร  

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกคนดว้ยความเสมอภาค 

3.31 3.35 3.67 3.69 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.38 3.39 3.60 3.64 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.19) 
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 พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ให้ข้อมูลร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกค้าได้อย่าง
ถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกค้า
ตอ้งการทราบ (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

 

ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อด้านกระบวนการให้บริการ 
จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ  

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิด

ราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.01 4.16 4.20 4.32 
(มาก) (มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 

3.89 3.85 3.80 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี

บริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ต่อลูกคา้ เช่น ร้านคา้ยนิดีตอบค าถามลูกคา้
หลงัซ้ือสินคา้จากทางร้านแลว้  

3.25 3.08 3.33 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
การแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน 

3.83 3.64 3.76 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
บริการ อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ 
ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ 
(ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก) 

3.22 3.46 3.47 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.6 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ 
กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

2.58 2.65 2.90 2.94 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.46 3.47 3.58 3.57 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.01) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล 
ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.16) ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้
และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.20) ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 
(ค่าเฉล่ีย 3.80) และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้
และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.32) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้
ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่(รวมคร้ังน้ี) 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.25 4.28 4.38 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.2 ความเป็นระเบียบของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.30 3.35 3.59 3.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.3 การตกแต่งพ้ืนท่ีอาคาร และบรรยากาศของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

4.38 4.26 4.24 4.17 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 ความสะอาดของพ้ืนท่ีภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.30 3.35 2.92 3.32 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่
พกัผอ่น บริการ Free Wifi เป็นตน้ 

3.13 3.38 3.39 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.35 3.61 3.79 3.90 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.7 มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

3.36 3.49 3.54 3.69 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ าสะอาด
และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3.19 2.85 2.80 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่(รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 
คร้ังขึน้ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.9 ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.38 3.89 3.94 3.98 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51 3.61 3.62 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.62 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.38) ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.25) และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 
3.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.28) การตกแต่งพื้นท่ี
อาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  ป้ายบอก
ต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.89) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.38) การตกแต่งพื้นท่ี
อาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.24)  และ  ป้ายบอก
ต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.94) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.54) การ
ตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  
ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.98) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสม
การตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร  
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 คร้ังขึน้
ไป 

n = 64 n = 127 n = 133 n = 76 

ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล ค่า 
เฉลีย่ 

แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.57 มาก 3.64 มาก 3.63 มาก 3.67 มาก 

ดา้นราคา  3.25 ปาน
กลาง 

3.38 ปาน
กลาง 

3.49 มาก 3.60 มาก 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

3.38 ปาน
กลาง 

3.54 มาก 3.58 มาก 3.64 มาก 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.32 ปาน
กลาง 

3.37 ปาน
กลาง 

3.67 มาก 3.68 มาก 

ดา้นบุคลากร  3.38 ปาน
กลาง 

3.39 ปาน
กลาง 

3.60 มาก 3.64 มาก 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.46 มาก 3.47 มาก 3.58 มาก 3.57 มาก 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.51 มาก 3.61 มาก 3.62 มาก 3.73 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.63 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาด
ของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้
บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)คร้ังแรกสามารถเรียงตามล าดับ
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 



 

130 
 

 

3.46) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)2 คร้ังสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)3 คร้ังสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.68) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.60) และ ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ  ไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อ
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ และ ปัญหาของนกัท่องเท่ียว
ชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จ านวน 400 คน จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบ 
รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ 
โสด ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001 – 35,000 บาท ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (รวม
คร้ังน้ี) 2 คร้ัง ระยะเวลาท่ีพกัในการมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี 4 – 6 วนั วตัถุประสงคห์ลกัใน
การเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ท่องเท่ียว/พกัผอ่น 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีไ่ด้มาไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวัด
เชียงใหม่ 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้ งหมดรู้จกั ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นตลาด
กลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ัง วนัท่ีมาใชบ้ริการในคร้ังน้ี 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 ของฝากอาหาร หรือ ขนมพื้นเมือง 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ หรือ บริการ มากท่ีสุด คือ ตนเอง แหล่งขอ้มูลในการ
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รู้จกัไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ รู้จกัดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกมาใชบ้ริการ ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง วิธีการซ้ือสินคา้และบริการ เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในย่าน
เดียวกนัก่อนซ้ือ จะแนะน าใหผู้อ่ื้นมาใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต        ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ ในด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 
 

 ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ  ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก เท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 3.53) ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.51) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 
  

ความพึงพอใจต่อด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีรสชาติอร่อย และประเภทของสินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย
ตามล าดบั 

 

ความพึงพอใจต่อด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สินค้าของร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และสินคา้และบริการในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรอง
ราคาไดต้ามล าดบั 
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ความพึงพอใจต่อด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว รองลงมาคือ 
ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน และ 
เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 
 

ความพงึพอใจต่อด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ป้ายโฆษณาดา้นหน้า
ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล รองลงมาคือ มีการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน 
ใบปลิว  และร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 

โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ให้ข้อมูลร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้งและชัดเจน และ 
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบ
ค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารรองลงมา
คือ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา และ ร้านคา้
ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ด้านสินคา้และบริการต่อลูกคา้อย่าง
ชดัเจน ตามล าดบั 

 
ความพงึพอใจต่อด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบั มาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
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ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร 
และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
ไม่มีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต รองลงมาคือ ไม่มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร อย่างชดัเจน และราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความเหมาะสม 
แพงเกินไป ตามล าดบั  
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่จ าแนกตาม เพศ อายุ ภูมิล าเนา และจ านวนคร้ังที่เคยมาใช้
บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 

5.1 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามเพศ  

 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่
จ  าแนกตามเพศ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) 
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.53)และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49)ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47)ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39)และ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
ตามล าดบั 

 
ด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย รองลงมาคือ ช่ือเสียง ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป และร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
(Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) (ตามล าดบั 
 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้และบริการในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
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อนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถ
ต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น
รองลงมาคือ มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน นไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเท่ียว รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเหมาะสม ตามล าดบั 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล รองลงมาคือ ร้านคา้มีการแจกตวัอย่างสินคา้ ให้ทดลองใช้ หรือ ทดลองชิม ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และ ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลอง
ชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 
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ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน และพนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน และพนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารใหบ้ริการลูกคา้
ทุกคนดว้ยความเสมอภาค ตามล าดบั 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของ
ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการ
ส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา และร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา และร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึง

พอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายใน
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ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน 
เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่ง
พื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้
ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่ายตามล าดบั 

 
5.2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์

มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามอายุ  
 
ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่
จ  าแนกตามอายุส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ18 - 20 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.70) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) 
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ21 – 30 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.61) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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(ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)  ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.50) และ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อาย4ุ0 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ได้ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.45) และ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) 
ตามล าดบั 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อด้านผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ี รู้จักของบุคคลทั่วๆ ไป รองลงมาคือ 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ ประเภทของสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย ตามล าดบั 

 
ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา้ และสินค้าและบริการในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สินค้าของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และสินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ สินค้าของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
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เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และสินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียว
ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียว รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน (และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเท่ียว รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นักท่องเท่ียว รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้สะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 
รองลงมาคือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
นักท่องเท่ียว และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
เหมาะสม ตามล าดบั 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา 
สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  รองลงมาคือ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล และ  ร้านค้ามีการแจกตวัอย่างสินค้า ให้
ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  รองลงมาคือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจากระยะไกล และ  ร้านค้ามีการแจกตวัอย่างสินค้า ให้ทดลองใช้ หรือ 
ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว   และร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลอง
ชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลอง
ชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 
 

ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้
แยม้ รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
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ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและชดัเจน และพนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน และ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน และ พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถ
ในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.59) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน และ พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถ
ในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 - 20 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้าน

กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา รองลงมาคือ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของ
ร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการ 
อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมีการซ้ือ
สินคา้ในปริมาณมาก) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา และร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้
และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้
ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อย่างชัดเจน และ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่ง
มอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินค้า
ถูกตอ้งและตรงตามเวลา และร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้น
สินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 - 20 ปีมีความ

พึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน 
เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่ง
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พื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้
ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่ง
พื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ  ป้ายบอกต าแหน่ง
ร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมา
คือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ  ป้าย
บอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 
 

5.3 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามภูมิล าเนา  
 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่
จ  าแนกตามภูมิล าเนา ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดังต่อไปน้ี คือ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.56) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) ด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) 
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ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.58) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ด้านบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) และ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตส้ามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึง
พอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) และ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) 
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย รองลงมาคือ 
ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป และ ประเภทของสินคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ประเภทของสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย และ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีรสชาติอร่อย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง 
ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ  สินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ  ประเภทของสินคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย ตามล าดบั 
 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคา
สินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้และบริการในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.44) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และสินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก รองลงมาคือ สินคา้และบริการในไนท์
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มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้และราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสม
กบัคุณภาพของสินคา้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ 
ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง ตามล าดบั 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือมีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ท าเลท่ีตั้ ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน รองลงมาคือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ 
และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-
24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคกลางมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นย่านธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.63) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น 
มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้ งอยู่ในย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จักของ
นกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.67) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผ่าน (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียว
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ท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.52) ท  าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น (ค่าเฉล่ีย 4.44) และ เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.21) ตามล าดบั 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล (ค่าเฉล่ีย 4.22) มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น 
ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  ร้านคา้มีการแจก
ตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และ ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลอง
ชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล รองลงมาคือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้าย
โฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพ์ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  และ ร้านคา้มีการแจกตวัอย่างสินคา้ ให้
ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 
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ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้
แยม้ รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน และ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ 
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน และพนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ใหข้อ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และชดัเจน และ พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถ
ในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.56) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกได้แก่ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ และ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ตามล าดบั 
 

ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือมีความพึงพอใจต่อ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.50) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
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การส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา และ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้
ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อย่างชัดเจน และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่ง
มอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา  และ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้
และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของ
ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการ
ส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา และ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่

ภาคเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวาง
ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
มีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคกลางมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
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พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมา
คือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ป้ายบอก
ต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคใตมี้ความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมา
คือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.66) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

 
5.4 ข้อมูลเกีย่วกบัความพึงพอใจของนักท่องเทีย่วชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์

มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่จ าแนกตามจ านวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุ
สาร จังหวดัเชียงใหม่ 

ความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่
จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)คร้ังแรกสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้ดงัต่อไปน้ี คือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.32) และ ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) 
ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)2 คร้ังสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีคา่เฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)3 คร้ังสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่น
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.60) ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
และ ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี จ  านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียความพึงพอใจได้
ดงัต่อไปน้ี คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.68) ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ด้านราคา  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.60) และ ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ตามล าดบั 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ประเภทของ
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สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ  ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ  ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ช่ือเสียง ของ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป รองลงมาคือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย และ  สินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลักษณ์
เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) ตามล าดบั 
 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ สินคา้และ
บริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรองราคาได ้และ  ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรอง
ราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก รองลงมาคือ ราคาสินค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และ  สินคา้และบริการในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารสามารถต่อรอง
ราคาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ รองลงมาคือ สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก และ  สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้งราคา
ขายปลีกและราคาขายส่ง ตามล าดบั 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มี
ระบบขนส่งมวลชนผา่น และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.54) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต 
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ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว รองลงมาคือ 
ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน และ  
เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง ของ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน รองลงมาคือ ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นย่านธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว และ  
เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเล
ท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น รองลงมาคือ 
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว
และ  เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม ตามล าดบั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นได้ชัดเจนจาก
ระยะไกล รองลงมาคือ ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร และ  มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยุ
ทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา
ดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล รองลงมาคือ มีการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนังสือพิมพ์
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ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.67) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล รองลงมาคือ 
 มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และ  ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ป้าย
โฆษณาดา้นหนา้ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล รองลงมา
คือ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุท้องถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  และ ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ให้ทดลองใช ้หรือ ทดลองชิม ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตามล าดบั 

 
ด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต            ตลาด

อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่  
พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ 
รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน และ  พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ 
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 พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่ค้า ให้ข้อมูลร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ลูกค้าได้อย่าง
ถูกตอ้งและชัดเจน และ  พนักงาน พ่อค้า หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้ตอ้งการทราบ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.60) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกค้า
ตอ้งการทราบ และ  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่ค้า ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ รองลงมาคือ 
พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของลูกคา้  และ  พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ตามล าดบั 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้ง
และตรงตามเวลา และ  ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้
และบริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 
และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อ
ลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 
และ  ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อ
ลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบสินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา และ  ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน าขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และ
บริการต่อลูกคา้อยา่งชดัเจน ตามล าดบั 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมา
ใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรกมีความพึงพอใจต่อ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้
ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร และ  ป้ายบอกต าแหน่งร้านค้าใน ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ 
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 การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร  และ  ป้ายบอก
ต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ความกวา้งขวางของร้านค้าภายในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และ
บรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และ ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รองลงมาคือ การตกแต่ง
พื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร และป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้
ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย ตามล าดบั 
 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Services Marketing 
Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ
ใหบ้ริการ (Process) การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปราย
ผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ ส่วนประสมการตลาด

บริการ อนัดบัแรกคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อสินคา้และบริการของตลาดขายของฝากท่า
เทียบเรือประมงอ่างศิลา จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกคือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทศั
นางค์ ทองแกว้ (2554) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคา้คนไทยท่ีมาซ้ือ สินคา้ในตลาด
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นดัจตุจกัรเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ลาวลัย ์เวชอภิกุล 
(2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูซ้ื้อในตลาดนดักลางคืนมีโชค จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นราคา 

  
ด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมี

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 
ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นมีการจดัระเบียบร้านคา้  ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ทศันางค ์ทองแกว้ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรก
ในปัจจยัยอ่ยดา้นประเภทของสินคา้หลากหลาย และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ลาวลัย ์เวชอภิ
กุล (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยดา้น
การมีสินคา้หลากหลายทั้ง สีขนาด และแบบใหเ้ลือก 

 
ด้านราคา จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึง

พอใจสูงสุดคือ สินค้าของร้านค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดับราคาให้เลือก ไม่
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยด้านราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ทศันางค์ ทองแกว้ (2554) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดับแรกในปัจจยัย่อยด้านราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ลาวลัย ์เวชอภิกุล (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นสินคา้ราคาถูก ราคาเหมาะสมกบัสินคา้ สามารถต่อรองราคาได ้
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 
และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทศันางค ์
ทองแกว้ (2554) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้น
มีเคานเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้บริการอย่างทั่วถึง และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลาวลัย ์       



 

162 
 

เวชอภิกุล (2551) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย
ดา้นการเดินทางสะดวก มีท่ีจอดรถบริการอยา่งเพียงพอ มีความสะดวกในการหาสินคา้ท่ีตอ้งการ 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) 
ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นมีส่วนลดเม่ือ
ซ้ือจ านวนมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทัศนางค์ ทองแก้ว (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นมีการลดราคาสินคา้ในราคา
พิเศษจ าหน่าย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลาวลัย์ เวชอภิกุล (2551) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ยดา้นการมีสินคา้หลากหลายทั้ง สี
ขนาด และแบบใหเ้ลือก 

 
ด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจสูงสุด คือ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านค้า ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซ่ึงพบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัย่อยด้านเจา้หน้าท่ีให้บริการ
ดว้ยความสุภาพเป็นมิตร 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ี

ผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
กฤติกา มณีรัตน์ (2554) ซ่ึงพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกใน
ปัจจยัยอ่ยดา้นความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้  
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ ความ
กวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กฤติกา 



 

163 
 

มณีรัตน์ (2554) ซ่ึงพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอนัดบัแรกในปัจจยัยอ่ย
ดา้นการประดบัตกแต่งร้านคา้ 
 
5.3 ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ              
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

5.3.1 ข้อค้นพบความพึงพอใจที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญ 
 จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ              
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดเรียงตามล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นบุคลากร และดา้นราคา ตามล าดบั โดย
สามารถสรุป 10 ล าดบัระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ 
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นดงัตารางท่ี 5.1-5.10 ซ่ึงมีขอ้คน้พบดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของปัจจยัย่อย 
ส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ี
รู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.64 มากท่ีสุด 

2 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.60 มากท่ีสุด 

3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 
และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.60 มากท่ีสุด 

4 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.54 มากท่ีสุด 

5 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.36 มากท่ีสุด 

6 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.34 มากท่ีสุด 

7 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้
หตัถกรรม (Handmade) 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.28 มากท่ีสุด 

8 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

4.28 มากท่ีสุด 

9 การตกแต่งพ้ืนท่ีอาคาร และบรรยากาศของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

4.26 มากท่ีสุด 

10 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

ดา้นบุคลากร 4.25 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัย่อยต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป ล าดบัถดัมาได้แก่ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ 
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และใกล้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว และท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อ
ปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของปัจจยัย่อย 
ส่วนประสม 

การตลาดบริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.27 นอ้ย 

2 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนท ์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

2.27 นอ้ย 

3 มีเคาเตอร์ประชาสมัพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

ดา้นช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

2.69 ปานกลาง 

4 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
แปลกใหม่และทนัสมยั 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.73 ปานกลาง 

5 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ 
กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.78 ปานกลาง 

6 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

ดา้นราคา 2.81 ปานกลาง 

7 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร อยา่งชดัเจน 

ดา้นราคา 2.83 ปานกลาง 

8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

ดา้นบุคลากร 2.85 ปานกลาง 

9 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ าสะอาด
และเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.88 ปานกลาง 

10 ร้านคา้มีการใหข้องแถมแก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.89 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจปัจจยัยอ่ยต่อส่วนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 3 ล าดบัแรก คือ บรรจุภณัฑ์ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสวยงาม  ล าดบัถดัมาไดแ้ก่  มีเวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 



 

166 
 

จงัหวดัเชียงใหม่ และมีเคาเตอร์ประชาสัมพนัธ์ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้บริการอย่างทัว่ถึง 
ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
เพศ 

ชาย หญิง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความหลากหลาย 

ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

 (4.63 : มากท่ีสุด) (4.65 : มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา  สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

(4.17 : มาก) (4.23 : มากท่ีสุด) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาด   อนุ

สาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบ
ขนส่งมวลชนผา่น 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

รู้จกัของนกัท่องเท่ียว 
(4.59 : มากท่ีสุด) (4.61 : มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน

จากระยะไกล 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจน

จากระยะไกล 
(4.54 : มากท่ีสุด) (4.08 : มาก) 

ดา้นบุคลากร  พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยั

ดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี 

เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

(4.50 : มากท่ีสุด) (4.12 : มาก) 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการ

คิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต  

ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้

ภายในไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

(4.22 : มากท่ีสุด) (4.16 : มาก) 
ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

(4.35 : มากท่ีสุด) (4.37 : มากท่ีสุด) 
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จากตารางท่ี 5.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ประเภทของสินคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้น
ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาให้
เลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก 
เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยู่
ในยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามเพศ 
 

ส่วนประสมการตลาดบริการ 
เพศ 

ชาย หญิง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

 (2.39 : นอ้ย) (2.21 : นอ้ย) 

ดา้นราคา  ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

(2.80 : ปานกลาง) (2.81 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนท ์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนท ์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2.26 : นอ้ย) (2.27 : นอ้ย) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อ
สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

(2.83 : ปานกลาง) (2.92 : ปานกลาง) 

ดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

(2.88 : ปานกลาง) (2.83 : ปานกลาง) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียน
สินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียน
สินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์

เก็ต ตลาดอนุสาร 
(2.83 : ปานกลาง) (2.76 : ปานกลาง) 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

(2.92 : ปานกลาง) (2.86 : ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 5.4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอต ่าสุด คือ บรรจุภณัฑ์ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีความสวยงาม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเวบ็ไซต์ให้ขอ้มูล และแนะน าไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้มีการให้ของแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านค้าให้ความร่วมมือในการเปล่ียน
สินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
หอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

(4.19: มาก) (4.66: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา  สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมี

หลายระดบัราคาให้
เลือก 

(4.08: มาก) (4.19: มาก) (4.26: มากท่ีสุด) (4.23: มากท่ีสุด) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

รู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

รู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

รู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มี
ระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

(4.56: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) (4.65: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) 
ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหม้า
เท่ียวตามส่ือต่างๆ  
เช่น ป้ายโฆษณา 
สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ใบปลิว และเวบ็ไซต ์
ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

มีการโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ใหม้า
เท่ียวตามส่ือต่างๆ  
เช่น ป้ายโฆษณา 
สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน 
หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน 
ใบปลิว และเวบ็ไซต ์
ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มี

ขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล 

ป้ายโฆษณา
ดา้นหนา้ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 

(3.99: มาก) (3.95: มาก) (4.48: มากท่ีสุด) (4.66: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 
ดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ 

หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 
(4.27: มากท่ีสุด) (4.28: มากท่ีสุด) (4.25: มากท่ีสุด) (4.20: มาก) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีการส่งมอบ
สินคา้ถูกตอ้งและ
ตรงตามเวลา 

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และ
บริการ ของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 
ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 

ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 
ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 
(4.24: มากท่ีสุด) (4.17: มาก) (4.14: มาก) (4.15: มาก) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวาง
ของร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวาง
ของร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

(4.28: มากท่ีสุด) (4.36: มากท่ีสุด) (4.45: มากท่ีสุด) (4.27: มากท่ีสุด) 

 

จากตารางท่ี 5.5 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึน
ไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอสูงสุด คือ ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี และ  31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยั
ยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่น
ยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 
ปีข้ึนไป  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี และ 21 – 30 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้าน
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือ
ต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวิทยุทอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว และเวบ็ไซต์ ของไนท์มาร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึงพอใจ
ต่อ ปัจจยัย่อยดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้ายโฆษณาด้านหน้าของ
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่งมอบ
สินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปี
ข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

(2.16 : นอ้ย) (2.28 : นอ้ย) (2.29 : นอ้ย) (2.32 : นอ้ย) 

ดา้นราคา  ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

มีป้ายติดราคาสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร อยา่ง
ชดัเจน 

ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

(2.67 : ปานกลาง) (2.79 : ปานกลาง) (2.80 : ปานกลาง) (2.75 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

มีเคาเตอร์ประชา
สมัพนัธ์ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

มีเคาเตอร์ประชา
สมัพนัธ์ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ใหบ้ริการอยา่ง

ทัว่ถึง 

มีเคาเตอร์ประชา
สมัพนัธ์ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

มีเคาเตอร์ประชา
สมัพนัธ์ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ใหบ้ริการอยา่ง

ทัว่ถึง 
(2.83 : ปานกลาง) (2.77 : ปานกลาง) (2.62 : ปานกลาง) (2.54 : ปานกลาง) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

มีการแจกใบปลิว/
แผน่พบัแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

(2.54 : นอ้ย) (2.91 : ปานกลาง) (2.98 : ปานกลาง) (2.99 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามอาย ุ
(ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

18 - 20 ปี 21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

(2.94 : ปานกลาง) (2.89 : ปานกลาง) (2.69 : ปานกลาง) (2.99 : ปานกลาง) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 
(2.81 : ปานกลาง) (2.83 : ปานกลาง) (2.76 : ปานกลาง) (2.71 : ปานกลาง) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและ

เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

(2.72 : ปานกลาง) (2.95 : ปานกลาง) (2.98 : ปานกลาง) (2.75 : ปานกลาง) 

 

จากตารางท่ี 5.6 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี 21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึน
ไป มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอต ่าสุด คือ บรรจุภณัฑ์ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการ
รับช าระเงินด้วยบตัรเครดิต ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มีความพึงพอใจต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร อยา่งชดัเจน 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเคาเตอร์ประชา
สัมพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ18 – 20 ปี มีความพึงพอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นส่งเสริมการตลาด ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเคาเตอร์ประชาสัมพนัธ์ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้บริการ
อย่างทัว่ถึง ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยด้านส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้มีการให้ของ
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของ
ร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป    มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้ให้ความ
ร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 18 – 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป  มีความพึง
พอใจต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา 

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด

บริการ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ ร้านอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

รสชาติอร่อย 

ช่ือเสียง ของไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เป็น
ท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ 

ไป 

ช่ือเสียง ของไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร เป็น
ท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ 

ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นที่รู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

(4.58: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) (4.65: มากท่ีสุด) 

ดา้นราคา  สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคา

ใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคา

ใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีหลายระดบัราคา

ใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมี

หลายระดบัราคาให้
เลือก 

(4.25: มากท่ีสุด) (4.18: มาก) (4.16: มาก) (4.18: มาก) 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก 
เช่น มีระบบขนส่ง

มวลชนผา่น 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ 

และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ของนกัท่องเท่ียว 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่น
ยา่นธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นที่รู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

(4.65: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) (4.52: มากท่ีสุด) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 

ป้ายโฆษณา
ดา้นหนา้ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 
(4.22: มากท่ีสุด) (4.16: มาก) (4.27: มากท่ีสุด) (4.35: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 

 
ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด
บริการ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก
เฉียง เหนือ 

ดา้นบุคลากร  พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีอธัยาศยัดี เป็น

มิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีอธัยาศยัดี เป็น

มิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พ่อคา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีอธัยาศยัดี เป็น

มิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 
(4.22: มากท่ีสุด) (4.26: มากท่ีสุด) (4.24: มากท่ีสุด) (4.32: มากท่ีสุด) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการคิด
ราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการคิด
ราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการคิด
ราคาสินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 
ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 
(4.18: มาก) (4.17: มาก) (4.29: มากท่ีสุด) (4.15: มาก) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวาง
ของร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

(4.34: มากท่ีสุด) (4.35: มากท่ีสุด) (4.31: มากท่ีสุด) (4.44: มากท่ีสุด) 

 
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่อ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีรสชาติอร่อย ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง 
ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 
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ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ 
ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติอร่อย ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมี ภูมิล าเนาอยู ่ภาคกลาง ภาคใต ้และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ 
ไป 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้ของ
ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคาใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ภาคเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผ่าน ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ ภาคกลาง 
ภาคใต ้และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา 

 
ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด
บริการ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

(2.28 : นอ้ย) (2.22 : นอ้ย) (2.29 : นอ้ย) (2.31 : นอ้ย) 

ดา้นราคา  ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

มีป้ายติดราคาสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร อยา่ง
ชดัเจน 

ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

มีป้ายติดราคาสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร อยา่ง
ชดัเจน 

(2.85 : ปานกลาง) (2.85 : ปานกลาง) (2.78 : ปานกลาง) (2.63 : ปานกลาง) 

ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล 
และแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดั
เชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล 
และแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดั
เชียงใหม่ 

(2.27 : นอ้ย) (2.21 : นอ้ย) (2.27 : นอ้ย) (2.33 : นอ้ย) 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

(2.81 : ปานกลาง) (2.81 : ปานกลาง) (2.96 : ปานกลาง) (3.10 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.8 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามภูมิล าเนา (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ภูมลิ าเนา 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือ 

ดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

(2.89 : ปานกลาง) (2.88 : ปานกลาง) (2.63 : ปานกลาง) (2.87 : ปานกลาง) 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

(2.85 : ปานกลาง) (2.66 : ปานกลาง) (2.78 : ปานกลาง) (2.79 : ปานกลาง) 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและ

เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

(2.93 : ปานกลาง) (2.83 : ปานกลาง) (2.94 : ปานกลาง) (2.81 : ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจต่อ ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ บรรจุ
ภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยูภ่าคเหนือ และภาคใต ้มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัร
เครดิต ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ภูมิล าเนาอยู่ ภาคกลาง และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี
ความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร อยา่งชดัเจน 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังาน 
พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อ ดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผู ้ต อบ แบบสอบถ าม ท่ี มี  ภู มิ ล า เน าอยู่ ภ าค เห นื อ  ภ าคกล าง  ภ าค ใต้  แล ะ  ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจต่อดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต ่าสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
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ตารางที่ 5.9 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมา
ใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 คร้ังขึน้

ไป 
ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ประเภทของสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร มีความ
หลากหลาย 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

ช่ือเสียง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป 

(4.30: มากท่ีสุด) (4.65: มากท่ีสุด) (4.75: มากท่ีสุด) (4.75: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

สินคา้ของร้านคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมี

หลายระดบัราคาให้
เลือก 

สินคา้ของร้านคา้ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารมีหลายระดบั

ราคาใหเ้ลือก 

ราคาสินคา้ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ 

(4.02: มาก) (4.19: มาก) (4.22: มากท่ีสุด) (4.29: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่น
ธุรกิจ และใกลแ้หล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ี

รู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร ตั้งอยูใ่น
ยา่นธุรกิจ และใกล้
แหล่งท่องเท่ียวท่ี
เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มีระบบ
ขนส่งมวลชนผา่น 

ท าเลท่ีตั้ง ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร เดินทางมาได้
สะดวก เช่น มี
ระบบขนส่ง
มวลชนผา่น 

(4.38: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) (4.76: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มี

ขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล 

ป้ายโฆษณา
ดา้นหนา้ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 

ป้ายโฆษณาดา้นหนา้
ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มี

ขนาดใหญ่ เห็นได้
ชดัเจนจากระยะไกล 

ป้ายโฆษณา
ดา้นหนา้ของไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร มีขนาดใหญ่ 
เห็นไดช้ดัเจนจาก

ระยะไกล 
(3.92: มาก) (4.20: มาก) (4.33: มากท่ีสุด) (4.43: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.9 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเคยมา
ใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 คร้ังขึน้

ไป 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ หรือ 

แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 
(4.20: มาก) (4.19: มาก) (4.29: มากท่ีสุด) (4.30: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และ
บริการ ของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 
ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 

ความถูกตอ้งแม่นย  า
และรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และ
บริการ ของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร 

ความถูกตอ้ง
แม่นย  าและรวดเร็ว 
ในการคิดราคา
สินคา้และบริการ 
ของร้านคา้ภายใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร 
(4.01: มาก) (4.16: มาก) (4.20: มาก) (4.32: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

การตกแต่งพ้ืนท่ี
อาคาร และ

บรรยากาศของ
ร้านคา้ภายในไนท์

มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวาง
และความสะอาด
ของร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวางและ
ความสะอาดของ
ร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต 
 ตลาดอนุสาร 

ความกวา้งขวาง
และความสะอาด
ของร้านคา้ภายใน 
ไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

(4.38: มากท่ีสุด) (4.28: มากท่ีสุด) (4.38: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) 
 

จากตารางท่ี 5.9 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด คือ ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความหลากหลาย ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ัง
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น้ี) 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด คือ ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา 
ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลายระดบัราคา
ใหเ้ลือก 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก และ 2 คร้ังมีความพึงพอใจต่อ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี)  3 คร้ัง และมากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
เดินทางมาไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ป้ายโฆษณาดา้นหน้าของไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
บุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการ
คิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ  การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาด
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อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ัง 3 คร้ัง และมากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ความกวา้งขวางของ
ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

 
ตารางที่ 5.10 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยั
ยอ่ยส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี
เคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

จ านวนคร้ังที่เคยมาใช้บริการไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวัดเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี้) 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง มากกว่า 3 คร้ังขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑข์องร้านคา้
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร มีความ
สวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

บรรจุภณัฑข์องร้านคา้
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร มีความ
สวยงาม 

บรรจุภณัฑข์อง
ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มี

ความสวยงาม 

(2.27 : นอ้ย) (2.24 : นอ้ย) (2.22 : นอ้ย) (2.42 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นราคา  มีป้ายติดราคาสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร อยา่งชดัเจน 

มีป้ายติดราคาสินคา้
ในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร อยา่ง
ชดัเจน 

ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารมีบริการ
รับช าระเงินดว้ยบตัร

เครดิต 

ร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารมี
บริการรับช าระเงิน
ดว้ยบตัรเครดิต 

(2.73 : ปานกลาง) (2.68 : ปานกลาง) (2.78 : ปานกลาง) (2.80 : ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มลู 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มลู 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มลู 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มลู 
และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2.28 : นอ้ย) (2.31 : นอ้ย) (2.25 : นอ้ย) (2.22 : นอ้ย) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร 

มีการแจกใบปลิว/
แผน่พบัแนะน าไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร 

ร้านคา้มีการใหข้อง
แถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ 
ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

(2.86 : ปานกลาง) (2.59: นอ้ย) (2.97 : ปานกลาง) (2.76 : ปานกลาง) 
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ตารางที่ 5.10 แสดงสรุป ค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัความพึงพอใจ ของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อปัจจยั
ยอ่ยส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี
เคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

จ านวนคร้ังทีเ่คยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังนี)้ 

คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง 
มากกว่า 3 คร้ังขึน้

ไป 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังาน พอ่คา้ หรือ 

แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความ

พร้อมและเอาใจใส่
ต่อลูกคา้ตลอดเวลา 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ หรือ 
แม่คา้ ของร้านคา้ ใน
ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสารแต่งกาย
สะอาด สุภาพ 
เรียบร้อย 

พนกังาน พอ่คา้ 
หรือ แม่คา้ ของ

ร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร
แต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย 

(2.91 : ปานกลาง) (2.81 : ปานกลาง) (2.82 : ปานกลาง) (2.87 : ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

ร้านคา้ใหค้วาม
ร่วมมือในการ

เปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ใน
ไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร 

(2.58 : นอ้ย) (2.65 : ปานกลาง) (2.90 : ปานกลาง) (2.94 : ปานกลาง) 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

 มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่
พกัผอ่น บริการ  

Free Wifi เป็นตน้ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและเพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีหอ้งน ้ า
สะอาดและ

เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

(3.13 : ปานกลาง) (2.85 : ปานกลาง) (2.80 : ปานกลาง) (2.83 : ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.10 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ

สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจ
ต่อ ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ บรรจุภณัฑ์ของร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาด
อนุสาร มีความสวยงาม  
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด 
คือ มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยา่งชดัเจน ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
จ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 3 คร้ัง และ 
มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้นราคา ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีเวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูล และแนะน าไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 3 คร้ัง และ มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านคา้มีการให้ของแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผูซ้ื้อ 
ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก มีความพึงพอใจต่อ ดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ 
พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อ
ลูกคา้ตลอดเวลา ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้น
บุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก 2 คร้ัง 3 คร้ัง และ มากกว่า 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ร้านค้าให้ความร่วมมือในการเปล่ียน
สินคา้ กรณีสินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) คร้ังแรก มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ  มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่พกัผ่อน บริการ Free 
Wifi เป็นตน้ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีเคยมาใช้บริการไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 2 คร้ัง 3 คร้ัง และมากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจต ่าสุด คือ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีหอ้งน ้าสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนวทางในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาใช้บริการ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหารโครงการ และร้านคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีในไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารของ ไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 
 ผูบ้ริหารของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงเร่ือง ความแปลกใหม่
และทันสมัยของสินค้าในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร โดยเน้นร้านค้าประเภทของฝาก หรือ ขนม
พื้นเมือง เพิ่มเติม เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีลูกคา้นิยมในการซ้ือสูงสุด หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.50 และควร
ติดตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรรหาร้านค้าใหม่เข้ามาในโครงการ 
นอกจากนั้นทางโครงการอาจจะแบ่งพื้นท่ีเพิ่มเติม และจดัโซนส าหรับร้านคา้ใหม่ท่ีมีสินคา้มาขายไม่
ซ ้ ากบัร้านคา้เดิมใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงการแนะน าร้านคา้ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ น าสินคา้ท่ีมีรูปแบบ สีสัน สวยงาม น่าซ้ือ มาจ าหน่าย   
 นอกจากนั้น ผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรรักษาปัจจยัท่ีเป็น
จุดแข็งหลกัของโครงการไว ้เพื่อรักษาช่ือเสียงอนัดี ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
บุคคลทัว่ๆ ไป อนัไดแ้ก่ มีร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีมีรสชาติอร่อย มีสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ท่ีมีความหลากหลาย และมีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น สินคา้หัตถกรรม เป็นตน้ โดยควรเพิ่มจ านวน
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ร้านคา้ประเภทเดียวกนัให้มากข้ึน เพื่อให้ลูกคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้และบริการ และลดการ
ผกูขาดของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย 
 

ด้านราคา 
 การบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต ของแต่ละร้านคา้ย่อยในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
ทางร้านคา้ยอ่ยอาจจะไม่สามารถมีเคร่ืองรับช าระบตัรเครดิตไดทุ้กร้าน ดงันั้น ผูบ้ริหารของไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีจุดรับช าระบตัรเครดิตกลางของทางโครงการไวใ้ห้บริการ
ดว้ย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ร้านคา้ยอ่ย และ ผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรขอความร่วมมือกบัทางร้านคา้ ให้มีการติดป้ายราคาสินคา้ให้มีความชดัเจนดว้ย 
นอกจากนั้น สินคา้ของทางไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นงานหตัถกรรม 
ราคาจึงข้ึนอยูก่บังานฝีมือของแต่ละร้านคา้ ดงันั้น การก าหนดราคาอาจจะมีความหลากหลายในแต่ละ
ร้านคา้ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกคา้ในดา้นราคาสินคา้ของร้านคา้ในไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสารควรมีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืน ทางผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ อาจจะขอความร่วมมือให้ทางร้านค้าพิจารณาการตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมต่อสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัร่วมดว้ย 
 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ ควรมีจดัท าเว็บไซด์อย่างเป็น
ทางการ โดยเน้นเน้ือหา ค าอธิบาย และรูปภาพของร้านคา้ในโครงการ ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน และจดั
กลุ่มของร้านคา้ให้ง่ายต่อการเลือกชมสินคา้ และมีวีดีโอสั้ น หรือ Video Clip เพื่ออธิบาย หรือ รีวิว
ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย เช่น รีวิว  10 ร้านคา้ท่ีตอ้งมาในตลาดอนุ
สาร หรือ 10 สุดยอดร้านอาหารดงัในตลาดอนุสาร เป็นตน้ และทางไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม่ ควรเพิ่มจุดเคาเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อีก 2 จุด ซ่ึงเดิมมีเพียง 1 
จุด อาจจะให้บริการไดไ้ม่ทัว่ถึง โดยแบ่งเป็นโซนทางดา้นหนา้ประตูทางเขา้ตลาด บริเวณกลางตลาด 
และ บริเวณประตูทางออกตลาด ดงัภาพท่ี 5.1 ให้บริการอยา่งทัว่ถึง รวมถึงจุดบริการรับฝากของ ตาม
จุดเคาเตอร์ ประชาสัมพนัธ์ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อีกดว้ย 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 การแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร แก่ผูซ้ื้อในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร นั้ น ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทางผูบ้ริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่  แต่ควรท าการส่งเสริมการตลาด ผ่าน Social Media อาทิเช่น Facebook หรือ LINE 
มากข้ึน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเก่ียวกบัไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ รวมถึงร้านใน
โครงการ แก่นกัท่องเท่ียว หรือ ผูท่ี้สนใจ อีกทั้งยงัเป็นการประหยดัตน้ทุนการพิมพเ์ป็นจ านวนมาก
ดว้ย โดยช่องทางการส่ือสารน้ี ถือเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สะดวก และรวดเร็ว
ท่ีสุดในปัจจุบนัดว้ย ประกอบกบัผลการศึกษายงัพบวา่ แหล่งขอ้มูลในการรู้จกัไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการรู้จกัด้วยตนเอง และ เวบ็ไซต์/อินเตอร์เน็ต เป็นหลกั นอกจากนั้น ทาง
ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรมีการจดักิจกรรมพิเศษ ในโครงการ ตามช่วงเทศกาล
ส าคญั เช่น งานประจ าเดือน ประจ าปี เป็นตน้ เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ โครงการผ่านส่ือมวลชน
ต่างๆ ใหแ้ก่ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อีกดว้ย  
 ด้านบุคลากร 
 เพื่อให้เกิดคุณภาพการบริการท่ีดีอยา่งต่อเน่ืองไดน้ั้น ผูบ้ริหารของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรให้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาทกัษะดา้นการบริการของพนกังาน พ่อคา้ 
หรือ แม่คา้ เพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นของทางร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีอยู่เหนือร้านคา้
ทัว่ไปในตลาดกลางคืนท่ีอ่ืน โดยการจดัให้มีการอบรมร่วมกนัระหว่างพนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ 
ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ และพนกังานของทางโครงการเอง ในดา้น
การให้บริการ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และขอความร่วมมือและประสานงานกับร้านค้า ในการส่ง
ตวัแทนพนกังานเขา้ร่วมรับการอบรมพร้อมกนั สร้างความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนั เพิ่มทกัษะ
และยกระดบั คุณภาพในดา้นการให้บริการท่ีดีต่อลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึนดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก การดูแลเอาใจ
ใส่ลูกค้า มีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใส หรือการเป็นกันเองกับลูกค้า ถือเป็นปัจจยัด้านท่ี
ความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ดา้นอ่ืนๆ อีกดว้ย  
 
 ด้านกระบวนการให้บริการ   
 ผูบ้ริหารของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรขอความร่วมมือให้ร้านคา้ใน
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้มากข้ึน เช่น การบริการหลงัการขาย การรับ
เปล่ียนสินคา้ท่ีไม่ไดคุ้ณภาพตามท่ีระบุไว ้การบริการส่งสินคา้ถึงบา้นตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เป็นตน้ 
โดยผูบ้ริหารของ ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ควรช้ีแจง้ให้ร้านคา้ทราบถึงประโยชน์ท่ี
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ร้านคา้จะไดรั้บต่อไปในอนาคตจากการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน และทางผูบ้ริหารของ ไนท์
มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ อาจจะเปิดจุดรับรองเรียน หรือ กล่องรับความคิดเห็น กรณี
ลูกคา้ไดรั้บความเสียหายจากร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร โดยทางผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ จะไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการต่อสัญญาส าหรับ
ร้านคา้ท่ีพบขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้มาก อีกดว้ย 
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ผูบ้ริหารของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงเร่ือง ความสะอาดของ
หอ้งน ้ า ใหมี้เพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึง ความสะอาดของพื้นท่ีภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงลูกคา้มีความพึงพอใจเป็นล าดบัสุดทา้ยของดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ซ่ึงถือวา่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วน เน่ืองจากความสะอาดภายในโครงการถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ี
ทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ไม่อาจละเลยได้ ดงันั้น ทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงการท าความสะอาดภายในโครงการให้มีความถ่ีเพิ่มมากข้ึน เช่น 
เดิมทางโครงากรมีการท าความสะอาดเพียงวนัละ 1 คร้ัง ทางโครงการควรเพิ่มเป็น 3 คร้ังต่อวนั โดย
ควรก าหนดช่วงเวลาระหว่างกะกลางคืนในการท าความสะอาดภายในโครงการให้มากข้ึน อาทิเช่น 
รอบท่ี 1 เวลา 15.45 – 16.00 น. รอบท่ี 2 เวลา 19.45 – 20.00 น. และ รอบท่ี 3 00.15 – 00.30 น. เป็น
ตน้ อีกทั้งการใช้แนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ ส ร้างนิสัย) ก็จะช่วยให้
พนกังานสามารถจดัการเร่ืองความสะอาดและความเป็นระเบียบของโครงการไดดี้มากข้ึนดว้ย และ
ทางผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสารอาจจะจดัให้มีการประกวด การรักษาความสะอาดของ
ร้านคา้ในโครงการ ซ่ึงหากร้านคา้ใดไดรั้บรางวลัน้ีจะไดรั้บของสัมนาคุณจากทางไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้ทางร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร สามารถรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยให้เป็นมาตรฐานและมีความต่อเน่ือง นอกจากนั้น ทางไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ควรเพิ่มอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่พกัผอ่น บริการ Free Wifi เป็นตน้ 
โดยควรจดัใหมี้เพียงพอต่อการใชง้านของลูกคา้ อีกดว้ย  
 ผูบ้ริหารของไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรน าผลการศึกษาไปเผยแพร่
ให้กบัร้านคา้ท่ีเช่าพื้นท่ี เพื่อให้ร้านคา้ท่ีเช่าพื้นท่ีน าไปปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
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ข้อเสนอแนะส าหรับร้านค้าทีเ่ช่าพืน้ที่ในไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
 ด้านผลติภัณฑ์ 
 ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ควรปรับปรุงเร่ือง บรรจุภณัฑ์ ให้มี
ความสวยงาม มากยิ่งข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และสร้างคุณค่า (Value Added) ความสวยงาม สะดุด
ตา สามารถช่วยบ่งช้ีความเป็นตวัตนของร้าน ไดท้นัทีท่ีไดพ้บเห็น เช่น ร้านคา้ขนาดใหญ่ท่ีจ าหน่าย
สินคา้ประเภทหัตถกรรม อาจจะเปล่ียนจากถุงพลาสติก เป็นถุงผา้ หรือ เป็นกล่อง Collection ของ
สินค้าประจ าปี เป็นต้น รวมถึงการแจ้งข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ของสินค้า เช่น การดูแลรักษา
ผลิตภณัฑ์ โดยติดไวส้ั้ นๆ แต่ไดใ้จความท่ีขา้งบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงจะช่วยสร้างเร่ืองราว ให้กบัสินคา้และ
เอกลักษณ์ของร้านค้า เพื่อสร้างคุณค่ารับ รู้ (Perceived Value) ของตัวผลิตภัณฑ์ ท่ีสร้างความ
ประทบัใจ และมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ และเพื่อดึงดูดลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้มากข้ึนและกลบัมา
ซ้ือซ ้ าอีกคร้ัง ด้วย แต่หากเป็นร้านคา้ย่อยบริเวณทางเดิน อาจจะปรับปรุงคุณภาพของบรรจุภณัฑ์ 
รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดของร้านคา้บนบรรจุภณัฑ์มากข้ึน เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ เป็นตน้ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในการติดต่อกลบั นอกจากนั้น ทางร้านคา้ควรสรรหาสินคา้ใหม่ 
ตามแนวโนม้ของกลุ่มลูกคา้มาจ าหน่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ชุดผา้ฝ้ายลา้นนาประยุกต์ หรือ ปรับแบบให้
เป็นสไตลโ์มเดิร์นมากยิง่ข้ึน  
 

ด้านราคา 
 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต อาทิเช่น การใช้
เคร่ืองรูดบตัรเครดิตแบบพกพา mPOS (Mobile Point of Sale) เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ไม่
ตอ้งพกเงินในปริมาณมาก และทางร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีการป้ายติดราคาสินคา้ 
ใหช้ดัเจน เพื่อเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในประเด็นน้ีเพิ่มข้ึนดว้ย นอกจากนั้น ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร ควรมีการส ารวจราคาคู่แข่งขนัประเภทเดียวกนัในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหท้างร้านคา้ สามารถตั้งราคาท่ีสามารถแข่งขนักบัร้านคา้คู่แข่งไดด้ว้ย 
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 ร้านคา้ขนาดใหญ่ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีการจดัท าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ก่อน และยงัเป็นอีกช่องทางหน่ึงให้ลูกค้า สามารถ
สอบถามของขอ้มูลสินคา้ไดโ้ดยตรงจากร้านคา้ แต่หากเป็นร้านคา้ย่อยขนาดเล็ก อาจจะใช้ช่องทาง



 

193 
 

เครือข่ายสังคมออนไลน์แทน เช่น LINE, Facebook, Twitter เป็นตน้ เพื่อเป็นช่องทางในการน าเสนอ
สินคา้ใหม่ ใหแ้ก่ลูกคา้ และยงัไม่เป็นการเพิ่มความพึงพอใจในปัจจยัยอ่ยในดา้นน้ีอีกดว้ย 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 ปัจจุบนัลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางในปัจจยัยอ่ยดา้น ร้านคา้มีการให้ของแถม 
แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ดงันั้น ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรมีการให้
ของแถมแก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร เพิ่มเติมมากยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา้ในประเด็นดังกล่าว โดยอาจจะก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต ่าหรือยอดซ้ือเป้าหมาย หากลูกคา้ซ้ือ
สินคา้กบัร้านคา้ครบตามก าหนดจะไดรั้บของแถมเป็นการตอบแทน เช่น หากลูกคา้ซ้ือสินคา้ ครบ 
10,000 บาท ได้รับฟรีเส้ือพื้นเมือง 1 ตวั เป็นตน้ และหากลูกคา้มีการแนะน าให้เพื่อนมาซ้ือเพิ่มเติม
ครบยอดเป้าหมายของทางร้านคา้ในวนัเดียวกนั โดยน าสลิปบิลของทางร้านคา้มาแสดงสามารถไดรั้บ
ส่วนลดพิเศษเพิ่มจากทางร้านคา้ เช่น รับส่วนลดเพิ่มอีก ร้อยละ 5 เป็นตน้  นอกจากนั้น ร้านคา้ควรมี
การจดัสินคา้ตวัอยา่งให้ลูกคา้ไดชิ้มไดบ้า้งตามความเหมาะสม เช่น ผลไมด้อง น ้ าพริก หรือ ของแช่
อ่ิมต่างๆ ซ่ึงสินคา้ประเภทน้ีสามารถกะรสชาติความเปร้ียว-หวานดว้ยสายตาไดย้าก จึงควรจดัไวใ้ห้
ลูกคา้ชิมไดบ้า้งตามความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการท าใหลู้กคา้สนใจมาซ้ือของท่ีร้านคา้มากยิง่ข้ึนดว้ย 
 
 ด้านบุคลากร 
 พนักงาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรแต่งกายสะอาด 
สุภาพ เรียบร้อย มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกคา้ตลอดเวลา รวมถึง การมีกิริยามารยาทดี มีความ
ตั้งใจและกระตือรือร้นในการให้บริการลูกคา้ดว้ย เน่ืองจากลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
โดยทางร้านคา้ควรให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัการคดัเลือกและอบรมพฒันาพนกังานของร้าน รวมถึง
พ่อคา้และแม่คา้เองดว้ย ให้มีความสามารถในการอธิบายสินคา้ มีอธัยาศยั และมารยาทท่ีดี เพื่อสร้าง
ความประทับใจแรกพบ (First Impression) ให้กับบรรดาลูกค้า ตั้ งแต่การดูแลเคร่ืองแต่งกายของ
พนกังาน พ่อคา้ แม่คา้ และทางร้านควรปรับปรุงการอบรม ปลูกฝังจิตส านึกในงานบริการ (Service 
Mind) ให้กบัพนกังานทุกคน ซ่ึงนอกจากจะมีการอบรมอย่างจริงจงัแลว้ การจูงใจโดยการให้รางวลั
กบัพนกังานดีเด่นในดา้นการบริการ ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงในการพฒันางานบริการให้ดียิ่งข้ึน เน่ืองจาก
บุคลากรมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานในสภาพการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสูง และบุคลากรถือเป็นหนา้
ด่านท่ีจะตอ้งมีปฎิสัมพนัธ์กบัลูกคา้โดยตรง อีกดว้ย 
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 ด้านกระบวนการให้บริการ   
 ร้านคา้ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรให้ความร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณีสินคา้มี
ปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ 
เช่น ร้านคา้ยินดีตอบค าถามลูกคา้หลงัซ้ือสินคา้จากทางร้านแลว้ เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจยัยอ่ยดงักล่าว
ลูกคา้มีความพึงพอใจเพียงระดบัปานกลาง โดยทางร้านคา้ควรก าหนดเง่ือนไขการคืนสินคา้ให้มีความ
ชดัเจน เช่น จ านวนวนัในการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ เป็นตน้ และควรช้ีแจง้ให้ลูกคา้ทราบตั้งแต่ก่อน
การช าระเงินค่าสินคา้ และควรแจง้ช่องทางการติดต่อกบัทางร้านคา้ เช่น เบอร์โทรศพัท์ อีเมล์ หรือ 
ทางสังคมออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ หากสินค้ามีการเสียหาย หรือ ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไขท่ีทางร้านแจง้แก่ทางลูกคา้อีกดว้ย  

ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  
 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ควรให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดในบริเวณ
ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการรักษาความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพน้ี  นอกจาก
จะเป็นแรงจูงใจต่อลูกคา้ในการมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่แลว้ ยงัส่งผล
ต่อสุขอนามยัท่ีดีของลูกคา้ รวมถึงพ่อคา้ แม่คา้ ดว้ย โดยเฉพาะบริเวณโซนอาหารและเคร่ืองด่ืมของ
ทางโครงการ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีขยะมูลฝอยมาก ร้านคา้ควรน าขยะมูลฝอยดงักล่าวไปทิ้งตามจุดท่ีทาง
โครงการจดัพื้นท่ีไวใ้ห้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีมาตรฐานตามหลกัสุขอนามยัท่ีดีในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อไปอีกดว้ย 
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แบบสอบถาม 
 
 

เร่ือง   ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการศึกษา ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  นักศึกษาปริญญาโท  สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้ไปพฒันาการบริการให้ดีข้ึน
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด  แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อ
ผูต้อบแบบสอบถาม ดงันั้นจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็น
ความจริงมากท่ีสุด  

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูง ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

 นาย ชาญณรงค ์มิทธิศร  
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
ค าช้ีแจงรายละเอยีดของแบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็น 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2   ข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีได้มา ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

จงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ 

ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่  
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัญหา และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
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กรุณาท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความทีท่่านต้องการเลอืกลงในช่องว่างทีก่ าหนดไว้ 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ  
 (   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
 
2. อาย ุ 
 (   ) 1. 18 - 20 ปี    (   ) 2. 20 – 30 ปี   
 (   ) 3. 31 – 40 ปี    (   ) 4. 41 – 50 ปี    
 (   ) 5. 50 ปีข้ึนไป 

 
3. สถานภาพ  
 (   ) 1. โสด (   ) 2. สมรส (   ) 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ …………………)  
 
4. การศึกษาสูงสุด  
 (   ) 1. ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย (   ) 2. มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  
 (   ) 3. ปวส.หรืออนุปริญญา  (   ) 4. ปริญญาตรี หรือสูงกวา่ปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ  
 (   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา   (   ) 2. ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 (   ) 3. พนกังานบริษทัเอกชน   (   ) 4. ธุรกิจส่วนตวั   
 (   ) 5. พอ่บา้น/แม่บา้น    (   ) 6. เกษียณอาย ุ   
 (   ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………) 
 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (   ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท  (   ) 2. 15,001 – 25,000 บาท  
 (   ) 3. 25,001 – 35,000 บาท    (   ) 4. 35,000 บาทข้ึนไป 
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7. ภูมิล าเนา 
 (   ) 1. ภาคเหนือ    (   ) 2. ภาคกลาง 
 (   ) 3. ภาคใต ้    (   ) 4. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
8. จ านวนคร้ังท่ีเคยมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

(   ) 1. คร้ังแรก    (   ) 2.  2 คร้ัง 
(   ) 3. 3 คร้ัง    (   ) 4. 4 คร้ัง 
(   ) 5. มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป (โปรดระบุ …………………) 

 
9. การมาท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่คร้ังน้ี ท่านพกัเป็นเวลาก่ีวนั 

(   ) 1.  1 - 3 วนั    (   ) 2.  4 – 6 วนั 
(   ) 3.  7 – 10 วนั   (   ) 4. ตั้งแต่ 10 วนัข้ึนไป (โปรดระบุ ………) 

 
10. วตัถุประสงคห์ลกัของท่านในการเดินทางมาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

(   )  1. ท่องเท่ียว/พกัผอ่น   (   )  2. ติดต่อธุรกิจ/ท าการคา้ 
(   )  3. ปฏิบติังาน   (   )  4. ประชุมสัมมนา 
(   )  5. เยีย่มญาติ/เพื่อน    (   )  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ……………..) 

 
11. ท่านทราบวา่มีตลาดกลางคืนในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  (   ) 2. ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์
(   ) 3. ตลาดวโรรสกลางคืน  (   ) 4. ตลาดนดัหนา้ มช.  มาลินพลาซ่า 
(   ) 5. ตลาดหลงัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (   ) 6. กาดซุ่มมืด (หนา้กาดสวนแกว้) 
(   ) 7. ตลาดนดัรินค า   (   ) 8. ตลาดนดักลางคืนมีโชค 
(   ) 9. ตลาดนดับ๊ิกซีดอนจัน่  (   ) 10. ถนนคนเดินแม่โจ ้  
(   ) 11. ถนนคนเดินววัลาย  (   ) 12. ตลาดนดักาดฝร่ัง 
(   ) 13. ตลาดนดัโลตสัค าเท่ียง  (   ) 14. กาดคาวบอยแม่โจ ้
(   ) 15. ไนทบ์าร์ซาร์   (   ) 16. ตลาดนดัศรีลา้นชา้ง 
(   ) 17. ตลาดนดัโลตสัหางดง  (   ) 18. ถนนคนเดินกรีนมาร์เก็ต   
(   ) 19. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………… 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วชาวไทย ทีไ่ด้มาไนท์มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร จังหวัด
เชียงใหม่ 
12. จ านวนคร้ังท่ีเคยมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ (รวมคร้ังน้ี) 

(   ) 1. คร้ังแรก     (   ) 2.  2 คร้ัง 
(   ) 3. 3 คร้ัง     (   ) 4. 4 คร้ัง 
(   ) 5. มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป (โปรดระบุ …………………) 

 
13. วนัท่ีท่านมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 
 (   ) 1. จนัทร์ – ศุกร์     
 (   ) 2. เสาร์ – อาทิตย ์
 (   ) 3. ไม่ก าหนดวนัท่ีแน่นอน  
 
14. ช่วงเวลาท่ีท่านใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 

(   ) 1. 16.00 – 18.00 น.      
(   ) 2. 18.01 – 20.00 น. 
(   ) 3. 20.01 – 22.00 น.      
(   ) 4. 22.00 น. ข้ึนไป     
(   ) 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................... 
 

15. ระยะเวลาท่ีท่านเขา้มาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี 
(   ) 1. นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง    (   ) 2. 1 - 2 ชัว่โมง  
(   ) 3. 3 - 4 ชัว่โมง    (   ) 3. มากกวา่ 4 ชัว่โมง ข้ึนไป  

 
16. ยอดซ้ือสินคา้หรือบริการในคร้ังน้ี เม่ือท่านเขา้มาใช้บริการท่ี ไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดั
เชียงใหม ่ 
 (   ) 1. ต ่ากวา่ 500 บาท    (   ) 2. 500 – 1,000 บาท 
 (   ) 3. 1,001 – 2,000 บาท    (   ) 4. 2,001 – 3,000บาท 

(   ) 5. มากกวา่ 3,000 บาท (โปรดระบุ ………..…)  
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17. สินคา้หรือบริการท่ีท่านซ้ือท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีเป็นสินคา้หรือ
บริการประเภทใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(   ) 1. สินคา้ประเภทไมแ้กะสลกั  (   ) 2. สินคา้ประเภทเคร่ืองจกัรสาน 
(   ) 3. สินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผา  (   ) 4. สินคา้ประเภทผา้พื้นเมือง 
(   ) 5. สินคา้ประเภทเคร่ืองเงิน/เคร่ืองเขิน (   ) 6. สินคา้ประเภทอญัมณี /เคร่ืองประดบั 
(   ) 7. สินคา้ประเภทร่ม   (   ) 8. สินคา้ประเภทกระดาษสา 
(   ) 9. สินคา้ประเภทภาพวาดศิลปะ (   ) 10. ของฝากอาหาร หรือ ขนมพื้นเมือง 
(   ) 11. ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม   (   ) 12. คาบาเร่ตโ์ชว ์
(   ) 13. สินคา้เบด็เตล็ดทัว่ไป  (   ) 14.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

 
18. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า หรือ บริการ ในไนท์มาร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
จงัหวดัเชียงใหม่ ของท่านมากท่ีสุด  
 (   ) 1. ตนเอง     
 (   ) 2. เพื่อน 
 (   ) 3. แฟน     
 (   ) 4. สมาชิกในครอบครัว 

(   ) 5. เพื่อนท่ีท างาน    
(   ) 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ ………..…)  
 

19. ท่านรู้จกัไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ จากแหล่งใด (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
(   ) 1. บุคคลในครอบครัวแนะน า  (   ) 2. เพื่อนชาวไทย 
(   ) 3. หนงัสือน าการท่องเท่ียวเชียงใหม่ (   ) 4. หนงัสือพิมพ ์/ นิตยาสารอ่ืนๆ 
(   ) 5. เวบ็ไซต/์อินเตอร์เน็ต  (   ) 6. บริษทัทวัร์ / ไกด์ 
(   ) 7. วทิย ุ    (   ) 8. การแนะน าของผูใ้หบ้ริการท่ีพกั 
(   ) 9. ป้ายคตัเอาท ์   (   ) 10. รู้จกัดว้ยตนเอง 
(   ) 11. รถแห่ประกาศกระจายเสียง (   ) 12. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 
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20. เหตุผลท่ีท่านเลือกมาใชบ้ริการไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเหตุใด (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 (   ) 1. ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง   
 (   ) 2. สินคา้มีคุณภาพ   
 (   ) 3. สินคา้มีหลากหลายประเภท   
 (   ) 4. สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ (ท่ีแหล่งอ่ืนไม่มี)   
 (   ) 5. ราคาสินคา้มีความเหมาะสม  
 (   ) 6. ราคาสินคา้สามารถต่อรองได ้    
 (   ) 7. พอ่คา้ แม่คา้ มีความเป็นกนัเอง  
 (   ) 8. พอ่คา้ แม่คา้ มีบริการท่ีรวดเร็ว     
 (   ) 9. ร้านคา้มีรายการส่งเสริมการขายน่าสนใจ    
 (   ) 10. ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยูใ่กลส้ถานท่ีท่องเท่ียว     
 (   ) 11. ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยูใ่กลต้วัเมือง เดินทางสะดวก   
 (   ) 12. มีท่ีจอดรถสะดวก กวา้งขวาง   
 (   ) 13. บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในตลาด มีความสวยงาม 
 (   ) 14. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................... 

 

21. วธีิการซ้ือสินคา้และบริการ ของท่านเป็นอยา่งไร  
(   ) 1. ซ้ือทนัที          
(   ) 2. เปรียบเทียบกบัร้านอ่ืนในยา่นเดียวกนัก่อนซ้ือ 
(   ) 3. ศึกษาคน้หาขอ้มูลก่อนมาซ้ือ    
(   ) 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ...................................) 
 

22. ท่านคิดวา่จะแนะน าบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการท่ี ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ หรือไม่ 
(   ) 1. แนะน า    
(   ) 2. ไม่แนะน า   
(   ) 3. ไม่แน่ใจ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดของ ไนท์มาร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร จังหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง : โปรดพจิารณาข้อความทีก่ าหนดให้ต่อไปนี ้แล้วท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรง
กบัความพงึพอใจของท่านที่มีต่อข้อความดังกล่าว 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) 
1.1 ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของ

บุคคลทัว่ๆ ไป 
          

1.2 ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
มีรสชาติอร่อย 

          

1.3 ร้านเส้ือผา้พื้นเมือง สินคา้เบ็ดเตล็ดทัว่ไป ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร มีความสวยงาม 

     

1.4 ประเภทของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความหลากหลาย 

     

1.5 มีสินคา้ประเภทเดียวกนัใหเ้ลือกหลายร้าน ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสาร 

     

1.6 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความแปลกใหม่
และทนัสมยั 

          

1.7 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร  มีคุณภาพดี มี
ความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

          

1.8 รูปแบบของสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสีสัน 
สวยงาม น่าซ้ือ 

          

1.9 บรรจุภณัฑข์องร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มี
ความสวยงาม 

          

1.10 สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีเอกลกัษณ์
เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ด้านผลติภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service) (ต่อ) 
1.11 สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ใหเ้ลือกหลาย

ระดบัคุณภาพ 
     

1.12 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เป็นท่ีรู้จกัของ
นกัท่องเท่ียว 

     

1.13 มีสินคา้ลอกเลียนแบบ จ าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด
อนุสาร 

     

2. ด้านราคา (Price) 
2.1 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีหลาย

ระดบัราคาให้เลือก 
          

2.2 สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีราคา
ถูกกวา่ท่ีอ่ืน 

          

2.3 ราคาสินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เหมาะสมกบั
คุณภาพของสินคา้ 

          

2.4 สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีทั้ง
ราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 

          

2.5 มีป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
อยา่งชดัเจน 

          

2.6 สินคา้และบริการในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร
สามารถต่อรองราคาได ้

     

2.7 ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีบริการรับช าระ
เงินดว้ยบตัรเครดิต 

     

2.8 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาด 
อนุสาร มีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

3. ด้านสถานที ่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมา

ไดส้ะดวก เช่น มีระบบขนส่งมวลชนผา่น 
          

3.2 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ตั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจ และ
ใกลแ้หล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว 

     

3.3 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับ
ลูกคา้กวา้งขวางสะดวกสบาย และเพียงพอในการจอดรถ 

          

3.4 เวลาเปิด-ปิดบริการ 16.00-24.00 น. ของไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร มีความเหมาะสม 

     

3.5 มีเคาเตอร์ประชาสัมพนัธ์ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

          

3.6 มีจุดบริการรับฝากของ ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร      
3.7 มีการแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาด

อนุสาร ท่ีชดัเจนและมีป้ายบอกทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ี
ตอ้งการไดง่้าย 

     

3.8 มีความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถ      
3.9 มีความปลอดภยัในบริเวณไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร      

3.10 สถานท่ีของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ
กวา้งขวาง 

     

3.11 มีเวบ็ไซตใ์หข้อ้มูล และแนะน าไนทม์าร์เก็ต  
ตลาดอนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

          

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  

เช่น ป้ายโฆษณา สถานีวทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพ์
ทอ้งถ่ิน ใบปลิว  
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ความพงึพอใจของลูกค้า 

ระดบัความพงึพอใจ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ) 
4.2 ร้านคา้มีการใหข้องแถม แก่ผูซ้ื้อสินคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 

ตลาดอนุสาร 
          

4.3 มีการแจกใบปลิว/แผน่พบัแนะน าไนทม์าร์เกต็ ตลาดอนุ
สาร แก่ผูซ้ื้อ ในไนทม์าร์เกต็ ตลาดอนุสาร 

          

4.4 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือมวลชนต่างๆ ในไนทม์าร์
เกต็ ตลาดอนุสาร 

     

4.5 ร้านคา้มีการแจกตวัอยา่งสินคา้ ใหท้ดลองใช ้หรือ 
ทดลองชิม ในไนทม์าร์เกต็ ตลาดอนุสาร  

          

4.6 ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เกต็ ตลาดอนุสาร มี
ขนาดใหญ่ เห็นไดช้ดัเจนจากระยะไกล 

          

 5.ด้านบุคลากร (People) 
5.1 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 

ตลาดอนุสาร มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 
     

5.2 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ให้ขอ้มูลร้านคา้ภายในไนท์
มาร์เกต็ ตลาดอนุสาร แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

     

5.3 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 
ตลาดอนุสาร มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

          

5.4 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 
ตลาดอนุสาร มีความสามารถในการตอบค าถามท่ีลูกคา้
ตอ้งการทราบ 

     

5.5 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 
ตลาดอนุสารแต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 

     

5.6 พนกังาน พ่อคา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เกต็ 
ตลาดอนุสาร มีความพร้อมและเอาใจใส่ต่อลูกคา้
ตลอดเวลา 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

5.ด้านบุคลากร (People) (ต่อ) 
5.7 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์

เก็ต ตลาดอนุสาร มีกิริยามารยาทดี มีความตั้งใจและ
กระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 

     

5.8 พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์
เก็ต ตลาดอนุสารใหบ้ริการลูกคา้ทุกคนดว้ยความ
เสมอภาค 

     

6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
6.1 ความถูกตอ้งแม่นย  าและรวดเร็ว ในการคิดราคา

สินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

     

6.2 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการส่ง
มอบสินคา้ถูกตอ้งและตรงตามเวลา 

     

6.3 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการ
หลงัการขายท่ีดี มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ เช่น 
ร้านคา้ยนิดีตอบค าถามลูกคา้หลงัซ้ือสินคา้จากทาง
ร้านแลว้  

     

6.4 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีการแนะน า
ขอ้มูล ความรู้ดา้นสินคา้และบริการต่อลูกคา้อยา่ง
ชดัเจน 

     

6.5 ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการ 
อ านวยความสะดวกในการส่งสินคา้ ถึงบา้นลูกคา้ 
หรือตามท่ีอยูท่ี่ลูกคา้ตอ้งการ (ในกรณีท่ีมีการซ้ือ
สินคา้ในปริมาณมาก) 

     

6.6 ร้านคา้ใหค้วามร่วมมือในการเปล่ียนสินคา้ กรณี
สินคา้มีปัญหา ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 
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ความพงึพอใจของลูกค้า 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
7.1 ความกวา้งขวางของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 

ตลาดอนุสาร 
     

7.2 ความเป็นระเบียบของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร  

     

7.3 การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้
ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร 

     

7.4 ความสะอาดของพื้นท่ีภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาด 
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

     

7.5 มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น เกา้อ้ีนัง่พกัผอ่น 
บริการ Free Wifi เป็นตน้ 

     

7.6 มีการติดตั้งตู ้ATM บริเวณใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาด 
อนุสาร จงัหวดัเชียงใหม่ 

     

7.7 มีบริการโทรศพัทส์าธารณะ ภายในไนทม์าร์เก็ต 
ตลาดอนุสาร 

     

7.8 ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีหอ้งน ้าสะอาดและ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

     

7.9 ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สารมีความชดัเจน เขา้ใจง่าย  
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการใช้บริการ และข้อเสนอแนะ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่องวา่ง (   ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัปัญหาท่ีพบในการใชบ้ริการของท่าน 
ข้อมูลปัญหาในการให้บริการ (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
 

1 (    ) ช่ือเสียง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ๆ ไป 
2 (    ) ร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีรสชาติไม่อร่อย 
3 (    ) สินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมต่อการใชง้าน 
4 (    ) สินคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความหลากหลาย ไม่มีความเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) เช่น สินคา้หตัถกรรม (Handmade) 
5 (    ) สินคา้ของร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารมีราคาแพงกวา่ท่ีอ่ืน 
6 (    ) ไมมี่ป้ายติดราคาสินคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร อยา่งชดัเจน 
7 (    ) ร้านคา้ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารไม่มีบริการรับช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต 
8 (    ) ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความเหมาะสม แพง

เกินไป 
9 (    ) ท าเลท่ีตั้ง ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร เดินทางมาไม่สะดวก เช่น ไม่มีระบบ

ขนส่งมวลชนผา่น 
10 (    ) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
11 (    ) ไมมี่การแบ่งเป็นโซนสินคา้ภายใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ท่ีชดัเจนและไม่มี

ป้ายบอกทางช่วยใหห้าสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย 
12 (    ) ไมมี่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหม้าเท่ียวตามส่ือต่างๆ  เช่น ป้ายโฆษณา สถานี

วทิยทุอ้งถ่ิน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ใบปลิว  หรือ มีนอ้ยเกินไป 
13 (    ) ป้ายโฆษณาดา้นหนา้ของไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีขนาดเล็ก เห็นไม่ชดัเจนจาก

ระยะไกล 
14 (    ) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่มีความ

เป็นมิตร ไม่มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้ 
15 (    ) พนกังาน พอ่คา้ หรือ แม่คา้ ของร้านคา้ ในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสารแต่งกายไม่

สะอาด ไม่สุภาพ เรียบร้อย 
16 (    ) การคิดราคาสินคา้และบริการ ของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีความ

ล่าชา้ 
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17 (    ) ร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร มีบริการหลงัการขายท่ีไม่ดี ไม่มีความ
รับผดิชอบต่อลูกคา้ เช่น หากลูกคา้ซ้ือไปแลว้ไม่พอใจ หรือ ช ารุด ไม่รับเปล่ียน
สินคา้ใหม่ให ้

18 (    ) การตกแต่งพื้นท่ีอาคาร และบรรยากาศของร้านคา้ภายในไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุ
สาร ไม่สวยงาม 

19 (    ) ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ห้องน ้าไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 
20 (    ) ป้ายบอกต าแหน่งร้านคา้ใน ไนทม์าร์เก็ต ตลาดอนุสาร ไม่ชดัเจน หรือ มีนอ้ย

เกินไป 
21 (    ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
22 (    ) ไม่พบปัญหา 

 
2. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....  
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………..... 
 

ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในคร้ังนี ้
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