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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพือ่ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าตลาดแม่เล้ง 

อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดแม่เล้ง อำเภอ บาง

คล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กลุ่มตัวอย่างลูกค้าท่ีมาใช้บริการ

ตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด จำนวน 270 คน ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วน เบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวิจยัสรุปได้ว่า (1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 55.90 มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี มีจำนวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  ระดับการศกึษาปริญญาตรี/เทียบเท่า มีจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อย

ละ 46.30 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/เอกชน มีจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30  มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40  (2)ลกูค้ามคีวามพึงพอใจ
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ด้านบุคลากรโดยภาพรวมมากท่ีสุด โดยมคีา่เฉลี่ย 4.4204 ด้านสถานท่ีในภาพรวมระดบัมากท่ีสุด 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.327 ด้านกระบวนการในภาพรวมระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.255 ด้าน

กายภาพและการนำเสนอในภาพรวมระดับมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.245  ด้านผลติภัณฑ์ใน

ภาพรวมระดับมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉลี่ย 4.225 ดา้นการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมระดับมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.221 ด้านราคาในภาพรวมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.007 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดแม่เล้ง 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was  (1) To study the personal factors of customers in Mae 

Leng Market, Bang Khla District, Chachoengsao Province (2) To study the satisfaction of 

customers in Mae Leng Market, Bang Khla District, Chachoengsao Province by quantitative 

research method. Data were collected using questionnaires. The questionnaire style was a rating 

scale, a sample of 270 customers who came to use the service at Mae Leng Market, Bang Khla 

District, Province. The mean (�̅�) and standard deviation (S.D.) were used. 

 The results are as follows: (1) The results of the demographic analysis revealed that most 

of the respondents were female, 151 people, representing 55.90%, aged between 30-39 years, 

78 people, accounting for 28.90 percent, with a bachelor's degree/ Equivalent, there are 125 

people, representing 46.30%. Occupational employees of companies/private companies, 117 

people, representing 43.30%, have average monthly income of 10,001 - 20,000 baht, 108 people, 

representing 40 percent. (2) Customers are most satisfied with personnel as a whole. with an 

average of 4.420 in terms of location at the highest level with an average of 4.327 in the process 

aspect at the highest level. with an average of 4.201 in terms of physical and overall presentation 

at the highest level with an average of 4.245 in terms of products as a whole at the highest level 

with an average of 4.225 in terms of overall marketing promotion at the highest level with an 

average of 4.221 in terms of overall price at a high level with an average of 4.007 respectively. 
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Keywords: Customer Satisfaction in Mae Leng Market    

 

บทนำ  

 ในอดีต สังคมมนุษย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง แต่ละครอบครัวสามารถผลติ

พืชผลไว้รับประทานในครัวเรือนของตนได้ ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ก็เป็นสิ่งท่ีทำได้ไม่

ยาก เพราะอาศัยวัตถุดิบ ท่ีมีตามธรรมชาติเป็นหลัก แม้แต่เสื้อผ้าก็ทอขึ้นใช้เอง เมื่อสังคม

พัฒนาขึ้น และคนสามารถผลิตพืชพันธ์ุธัญญาหาร ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจำเป็น ได้ใน

ปริมาณท่ีมากเกินกว่าความต้องการ จนเหลือเป็นส่วนเกิน จึงนำผลผลิตส่วนเกินน้ัน ไป

แลกเปลี่ยนกับสิ่งของ หรืออาหาร ท่ีตนและครอบครัวไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ การแลกเปลี่ยนน้ี

อาจเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างหมู่บ้าน หรอืระหว่างเมือง ท่ีอยู่ห่างไกลออกไป โดยอาศัยพ่อค้า

วัวต่างถิ่น หรือกองคาราวาน หรืออาจจะนำผลผลิตน้ัน ไปแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง แหล่งซื้อขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าในยุคสมัยน้ัน จึงยังไม่เป็นสถานท่ีท่ีแน่นอน  

 ต่อมาเมื่อสังคมเจริญขึ้นเป็นเมืองใหญ่ มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใช้เงินตรา

เริ่มแพร่หลาย และการคา้ขายมีการขยายตวั ส่งผลให้ความต้องการสินคา้อุปโภค และบริโภคมี

มากขึ้นตามไปด้วย จึงเกิดความจำเป็น ท่ีจะต้องมีแหล่งหรือสถานท่ี สำหรับซื้อขายสินค้า

เหล่าน้ัน น่ันคือตลาด ซึ่งมักจะเป็นท่ี ท่ีคนในสังคม หรือชุมชนน้ัน รู้จัก และสามารถเดินทางไป

มาได้สะดวก รวมท้ังเป็นศูนย์กลาง ในการคมนาคม ท้ังทางบก และทางน้ำ ขนาดของตลาดจะ

ใหญ่หรือเล็กเพียงใด กข็ึ้นอยู่กับขนาดของชุมชนท่ีตลาดน้ันตั้งอยู่ หรือจำนวนสินค้า ท่ีนำมา

วางขายในตลาดแห่งน้ัน นอกจากน้ีแล้ว ลกัษณะของตลาด ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และการ

ตั้งถิ่นฐานของชุมชนน้ันๆ เช่น ถ้าชุมชนใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นสำคัญ ตลาดของชุมชนน้ัน ก็

เรียกว่า “ตลาดน้ำ” หรือถา้ใช้การคมนาคมทางบก ในการติดต่อค้าขาย ก็เรียกวา่ “ตลาดบก” 

ตลาดจึงเป็นสถานท่ี ท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคน ในสังคมอีกด้วย 

 “ตลาดนัด” เป็นคำท่ีประกอบขึ้นจากคำว่า “ตลาด” กับคาว่า “นัด” รวมกัน โดยคาว่า 

“ตลาด”มีความหมายถึง ท่ีชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ส่วนคาว่า “นัด”มีความหมายถึง การตกลง

กันเพื่อทาการอย่างใดอย่างหน่ึงตามแต่จะกาหนด หรือหมายถึงการกาหนดตกลงวา่จะพบปะกัน
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เป็นต้น ดังน้ัน คาว่า “ตลาดนัด” จึงหมายถึง ท่ีชุมนุมเพื่อซื้อขายของต่างๆ ซึ่งมิได้ตั้งอยู่ประจำ 

จัดให้มีขึ้นเฉพาะในวันท่ีกาหนดเท่าน้ัน เช่น ท่ีลานว่างหน้าปากซอยจะมีตลาดนัดทุกคืนวันเสาร์ 

เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่าตลาดนัดเป็นช่องทางหน่ึงท่ีผู้บริโภคนิยมใช้จ่ายสินค้า เพราะตลาด

นัดมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และมีราคาให้เลือกหลายระดับ จึงทำให้ตลาดนัดสามารถเจาะ

กลุ่มผู้บริโภคได้ทุกระดับ นอกจากน้ีตลาดนัดยังมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจสังคม 

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคตลอดมา ดังน้ัน ความสำเร็จของ

ตลาดนัดคือ การเข้าถึงผู้บริโภค โอกาสท่ีผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้เองทุกช้ิน สัมผัส

และพูดคุย ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองได้อย่างสูงสุด โดยท่ีเราจะต้อง

รู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี ความพึงพอใจของลูกค้าต่อตลาดนัดแม่เล้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อลูกค้ารูส้ึก

ว่าการมาท่ีตลาดแม่เล้งทำให้ได้รับความพึงพอใจ ก็จะเกิดความรู้สกึในแง่ดีและ จะมาใช้บริการ

ซ้ำเรื่อย ๆ ยิงลูกคา้เกิดความพึงพอใจอย่างมากก็จะเกิด การบอกต่อจะทำให้คนมาเดินตลาดเพิ่ม

จำนวนมากขึ้น และทำให้ตลาดน้ันกิจการเจริญรุ่งเรือง 

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อต้องการทราบว่าลูกค้าตลาดนัดแม่เล้งไม่พึงพอใจ ในส่วนใดของการ

บริหารจัดการของทางตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้

ตามตลาดนัดแม่เล้ง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกคา้ตลาดนัดแม่เล้ง เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูล  

 2.ได้ทราบข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าตลาดนัดแม่เล้งอำเภอ บางคล้า จังหวัด   

                 ฉะเชิงเทรา 
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 3.สามารถนำผลการศึกษาในครั้งน้ี ไปพัฒนา ปรับปรุง หรือกำหนดปฏิบัติงาน ในตลาด 

               แม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ลูกค้าของตลาดแม่เล้ง อำเภอบางคล้าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 800 คน (800 คน/วัน โดยประมาณ)  

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ลูกค้าท่ีมาใช้บริการตลาดแม่เล้ง อำเภอ บาง

คล้า จังหวัด ใช้วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Yamane ท่ีระดับความ

เช่ือมั่น 95% และกำหนดค่าความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 5% จะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 267 

ราย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน เพิ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 270 คน 

 3. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

   -  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

  3.2 ตัวแปรตาม (dependent Variable) คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดแม่เล้ง 

อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 7 ด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ดา้นสถานท่ี

ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและการนำเสนอ  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยเรือ่ง

ความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดของ

กรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 

                      ตัวแปรอิสระ                                                                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

 ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึง ทัศนคติความรู้สกึท่ีลูกคา้ ท่ีมีต่อการใช้บริการตลาด

แม่เล้งอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ตลาดนัด หมายถึง สถานท่ีซื้อ ขายแลกเปลีย่นสินค้าท่ีไม่ประจำ เป็นกิจกรรมการซื้อ ขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนในแต่ละชุมชน ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้น ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง ไม่มี

กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน แต่เป็นท่ีรับรู้กันในชุมชนน้ัน ๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ต่อเดือน 

ความพึงพอใจของลูกคา้ตลาดแม่เล้ง อำเภอ 

บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์

2. ด้านราคา 

3. ด้านสถานท่ี 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 

5. ด้านบุคลากร 

6. ด้านกายภาพและการนาเสนอ 

7. ด้านกระบวนการ 
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 ตลาดแม่เล้ง คือ ตลาดซื้อขายสินค้าชุมชนท่ี ตั้งอยู่ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทำการวิจัยเฉพาะ ตลาดท่ี เปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14:00 น ถึง 

19:00 น 

 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2538) อ้างถึงใน 

เปรมกมล หงษ์ยนต์ (2562) กล่าววา่ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา รายได ้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ไมว่่า จะเป็นด้าน

ร่างกาย ดา้นความคิด จิตใจ หรือแม้แตใ่นด้านอารมณ์ ด้านความรูส้ึก 

 อายุ (Age) อายุจะเป็นสิ่งท่ีกาหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมีประสบการณ์ชีวิต มากน้อย

เพียงใดความแตกต่างของช่วงอายุก็จะทาให้บุคคลมีความแตกต่างกัน ซึ่งช่วงอายุนั้นจะมีผลต่อ

ท้ังความคิดหรือพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของแต่ละบุคคล 

 ระดับการศึกษา (Education) ระดับการศกึษาเป็นอีกสิ่งหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ ความคิดหรือ

ทัศนคติของแต่ละบุคคล การท่ีคนมีระดับการศึกษาท่ีแตกตา่งกัน ย่อมทาให้ความคิดและ

ทัศนคติแตกต่างกันตามไปด้วย คนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงย่อมทาให้มีความคิดและทัศนคติท่ี

ดีกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีต่ำกว่า 

 รายได้ (Income) ระดับรายได้จะเป็นสิ่งท่ีกาหนดพฤติกรรมหรือรูปแบบใน การดาเนิน

ชีวิตการเลือกซื้อสินค้าตา่งๆ เช่น คนท่ีมีรายได้น้อยก็จะเลือกซื้อสินค้าท่ีมีราคาถูกกว่าคนท่ีมี

รายได้เยอะ เป็นต้น 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ส่วนประสมทางการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุม ได้ซึ่งแต่ละองค์กรใช้เพื่อเป็นการตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกคา้หรือเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปน้ี (ศิ

ริวรรณ เสรรีัตน์ และคณะ, 2552 อ้างในโสภิตา รัตนสมโชค, 2558) 

 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีองค์กร หรือบริษัท นาออกมาเพื่อจาหน่ายเพื่อ

ทาให้ลูกคา้ หรือผู้บริโภคเกิดความสนใจ โดยการบริโภคหรือการใช้บริการนั้นสามารถทาให้
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ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งท่ี

สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจา

หน่าย ตราสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีทาออกมาเสนอขายนั้น 

สามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบของการมีตัวตนและ/หรือการไมม่ีตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์

น้ันๆ จาเป็นต้องมีลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า (Value) ในการรับรูข้องลูกค้า

ซึ่งเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ 

 2. ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง เงินท่ีต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือ

บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการใช้

ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับจานวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & Kotler, 

2009) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งทาให้ลูกค้าใช้ใน

การเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) จานวนเงินท่ีต้องจ่ายออกไป กับคุณค่า (Value) ท่ีลูกค้าจะ

ได้รับกลับคืนมาจากผลิตภัณฑ์น้ัน ซึ่งหากว่าคุณคา่สูงกว่าราคา ลกูค้าก็จะทาการตดัสินใจซื้อ 

(Buying Decision) ท้ังน้ีกิจการควรจะคานึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา ดังน้ี 

(1) สถานการณ ์ สภาวะ และรูปแบบของการแข่งขันในตลาด (2) ต้นทุนทางตรงและต้นทุน

ทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและ/หรือบริการ (3) คุณคา่ท่ีรับรู้ได้ในสายตาของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย (4) ปัจจัยอื่นๆ ท่ีอาจเกี่ยวข้อง 

 3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place/Channel Distribution) ช่องทางการจัด จำหน่าย 

หมายถึง ช่องทางการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการรวมถึงวิธีการท่ีจะนาสินค้าและ/หรือบริการ

น้ันๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ท่ีต้องพิจารณาว่า กลุม่เป้าหมาย

หรือลูกค้าคือใคร และควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะ

เหมาะสมมากท่ีสุด (THbusinessinfo, 2558) 

 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิการตลาด หมายถึง เครื่องมือการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อสรา้งความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูส้ึก (Feeling) 

ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช้

ในการจูงใจลูกคา้กลุม่เป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือ เพื่อเตือนความทรงจำ (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ์ โดยคาดวา่การส่งเสริมการตลาดน้ันจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ 
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(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซือ้สินค้าและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 

2007) หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร(Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้

ซื้อก็เป็นได้ท้ังน้ีจะต้องมีการใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆอย่างผสมผสาน

กันหรือเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing 

Communication) ซึ่งการจะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546) โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการส่งเสรมิ

การตลาดแบบบูรณาการ 

 5.ด้านบุคคล (People) ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานท่ีทางาน เพื่อก่อ

ประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร

ระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่างพนักงานท่ัวไป แม่บ้าน เป็นต้น โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็น

ส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญเน่ืองจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อน

องค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว้ นอกจากน้ีบทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรท่ีมี

ความสำคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสรา้งมิตรไมตรีต่อลูกคา้ เป็นสิ่งสำคัญท่ีจะทาให้ลูกค้าเกิด

ความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรในระยะยาว  

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิง่ท่ี

ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สินค้าและ/หรือบริการขององค์กร เป็นการสร้างความ

แตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่นการตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่ง

กายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกคา้ การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจาเป็นต่อการ

ดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านการบริการ ท่ีควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม 

ซึ่งก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพท่ีลูกค้าสามารถมองเห็นได้  

7. ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับ

ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการท่ีนาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการ

ให้บริการอย่างถกูต้องรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่

รูปแบบและวิธีการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งหากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความ

เช่ือมโยงและประสานกัน จะทาให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความ

พึงพอใจ ท้ังน้ีกระบวนการทางานในด้านของการบริการ จาเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการ
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ทางานท่ีชัดเจน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบรื่นเช่นเดียวกับท่ี (กนกพรรณ สุขฤทธิ์ , 2557) 

ได้กล่าวไว ้

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ (2558) ได้ศกึษาเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

บริการตลาดนัดตอนกลางคืน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศ

ชาย 31.09% และเพศหญิง 68.91% ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 20-30 ปี คิดเป็น72.54% และมี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 73.06% อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นพนักงาน

บริษัทหรือเอกชน คิดเป็น 41.19% ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนตํา่กว่า 15,000 บาท คิดเป็น334.97% และ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญม่ีงานอดิเรก คือ เลน่อินเตอร์เน็ต คิดเป็น 20.38% ดูภาพยนตร์คิดเป็น 

15.98% และช่ืนชอบการท่องเท่ียว 12.87% ตามลาดับ 

 

วิธีดาเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ลกูค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา 800 คน ( 800 คน/วัน โดยประมาณ )  

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้สูตรการคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 

ในการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% และกำหนดค่าความ

คลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จากการคำนวณข้างต้น ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 267 ราย เพื่อ

ป้องกันความคลาดเคลื่อน เพิ่มกลุม่ตัวอย่างเป็น 270 คน 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วนดังน้ี 

  1. แบบสอบถามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก ่ เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จำนวน 5 ข้อ เป็นลักษณะคำถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) กำหนดให้ผู้ตอบแบบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
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  2. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้น

บุคลากร ด้านกระบวนการ ดา้นกายภาพและการนำเสนอ จำนวน 25 ข้อ โดยใช้เครื่องมือมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) 

  3. ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นลักษณะคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ได้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. แจกแบบสอบถามไปยังลูกค้าท่ีตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา  

  2. จะส่งคิวอาร์โค้ดให้กับบุคคลท่ัวไปท่ีเคยมาใช้บริการตลาดแม่เล้ง อำเภอ บาง

คล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อสแกนและตอบแบบสอบถามบนสมาร์ทโฟน เมื่อกรอกข้อมูลครบ

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive ของอีเมล 6214154602@rumail.ru.ac.th แนะนำ

มาวิเคราะห์ คา่ร้อยละค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 4. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย ทดสอบแบบสอบถามที่ถูกต้องโดยสุ่มเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างจานวน 30 คน โดยใช้เครื่องมือ Cronbach Alpha ในการทดสอบความน่าเช่ือถือ กาหนด

ให้ค่าความน่าเชื่อถือมีค่ามากกว่า 0.7 ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่า ค่า Cronbach Alpha มีค่า

มากกว่า 0.7 คือ 0.974 อยู่ในระดับดีมาก 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เมื่อผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการนำ

ข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด ดังน้ี 

 สถิติพรรณนา  

 1. ใช้ค่าร้อยละและความถี ่ในการอธิบาย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ของลูกค้าตลาดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา  

 2. ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย ความพึงพอใจของลูกคา้ตลาด

แม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี 

ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านกายภาพและการนำเสนอ 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลการวิจัยไดด้ังน้ี  

 1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.90 อายุของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 30-39 ปี 

มีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี/

เทียบเท่า มีจำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 46.30 อาชีพของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่คือ พนักงาน

บริษัท/เอกชน มีจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีช่วงรายได้ 10,001- 20,000 บาท จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้าตลาดนัดแม่เล้งอำเภอบางคล้าจังหวัด

ฉะเชิงเทราพบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านบุคลากรโดยภาพรวมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.420 

ด้านสถานท่ีในภาพรวมระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.327 ด้านกระบวนการในภาพรวมระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.255 ด้านกายภาพและการนำเสนอในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.245  ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.225 ด้านการส่งเสริม

การตลาดในภาพรวมระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.221 ด้านราคาในภาพรวมระดับมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.007 ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลวิจัย สามารถนำประเด็นท่ีสำคัญมาอภิปรายผลการวิจัยได ้ดังน้ี 

 1. จากการศึกษาข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงพันธ์ ปานนิลวงศ์ (2546) พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาคอื ปริญญาตรี/เทียบเท่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ (2558) อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ พนักงานบริษัท/เอกชน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ ์ (2558) กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ 10,001 - 20,000 บาท  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ์ (2558)  
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 2. จากการศกึษาข้อมูลความ พึงพอใจของลูกค้าตลาดนัดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา พบว่าความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการนำเสนอ สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชิตาภรณ์ ศักดิ์โกมลพิทักษ ์ (2558) จากผลงานวิจัยพบว่า พึงพอใจของลูกค้าตลาด

นัดแม่เล้ง อำเภอ บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ท่ีมีต่อตลาดอยู่ในระดับสูงมาก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จากผลการวิจัย ลูกค้าตลาดแม่เล้งมีความพึงพอใจต่อด้านราคาของสินค้าในตลาดใน

ระดับน้อยสุด ผู้ประกอบการจึงควรจัดให้มีร้านค้าประเภทเดียวกันในตลาดให้ มีมากกว่า 1 ร้าน 

เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา จะส่งผลให้ราคาสินค้าปรับราคาลดลง หรือจัดให้มีร้านค้าท่ีขาย

สินค้าทดแทนกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการจับจ่ายซื้อของ 

 2. ผู้ประกอบการควรจัดให้มกีารประชาสัมพันธ์ท่ีท่ัวถึง ทางสื่อออนไลน์ เพื่อทำให้ตลาด

เป็นท่ีรู้จักของบุคคลในวงกว้าง ควรจัดใหม้ีพื้นท่ีนำเสนอสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดผ่านสื่อ

ออนไลน์ (social media) เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำเสนอสินค้าของตัวเองให้ลูกค้าทราบก่อนมา

เดินตลาด ท้ังน้ีเป็นการ ดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น 

 3. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัด เพื่อลด

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพ่อค้าแม่ค้า เพื่อให้บรรยากาศในตลาดอยู่ในทิศทางที่ดี  จัดให้มี

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดตลาดและแผงขายของตนเองเพื่อเพิ่มความ สะอาดในตลาด 
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