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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                  
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัมุ่งศกึษาคอื ผูบ้รโิภคชาวไทยทีเ่ขา้มา
ซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู  

ผลการวจิยัพบว่า 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศกึษาสงูสุดปรญิญาตร ีอาชพี

พนักงาน/ลูกจา้งบรษิทัเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท มคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของ
ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ โดยรวม ดา้นความสะดวก ดา้นสนิค้า ดา้นตราสนิคา้ของร้าน ด้านส่งเสรมิ
การตลาด ดา้นบรรยากาศของรา้น ดา้นบรกิารของรา้น และดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้น อยู่ในระดบัดีทัง้หมด 
ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้เฉลีย่ประมาณ 3.90 ครัง้/เดอืน และค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซื้อสนิคา้แต่ละ
ครัง้ประมาณ 332.12 บาทต่อครัง้ ใช้บริการในช่วงเวลา 12.01-13.00 น. มากที่สุด ผู้บริโภคที่มีเพศ และอาชีพ 
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถี่ในการซื้อสนิค้า (ครัง้/
เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้
แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ส่วนภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ ด้านสนิค้า ด้านความสะดวก ด้านตราสนิค้าของร้าน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า              
ที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า (ครัง้/เดือน) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ            
ที่ระดับ .05 ซึ่งมีความสมัพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า  และภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัย                  
ศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสนิคา้ ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นความสะดวก ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้น ดา้นบรกิาร
ของร้าน ด้านบรรยากาศของร้าน ด้านตราสนิค้าของร้าน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัด
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
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1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This purpose of this research was investigate the Flea Market Srinakharinwirot Universite’s Image 
Relating to Consumer’s Purchasing Behavior. The Sample size in this research was 400 consumers of the 
Flea Market Srinakharinwirot University which  is calculated by unknown population formulation.  
Questionnaire was the tool for data collection.  
 Results were as follows: 
 Most of consumers were female, aged between 26 and 35 years old, single, holding bachelor’s 
degree as the highest degree, working as private company employees, and earning average monthly income 
between Baht 10,001 and 20,000. In consumer’s opinion, the overall of the Flea Market Srinakharinwirot 
University. Considering in each category, overall opinion in category of convenience, product, brand, 
marketing promotion, atmosphere, service and facility of the Flea Market Srinakharinwirot University were at 
good levels. Most consumer behaviors were as follows: their frequency in purchasing was average 3.90 
times per month; average expense in purchasing Baht 332.12 per time; most visiting time was between 
12:01 and 13:00 hours. Consumers with different gender, status influenced behavior on Flea Market 
Srinakharinwirot University in category of  average frequency in purchasing product per month with statistical 
significance of .05 levels. Consumers with different gender, maritual status, age, occupation and average 
income per month influenced behavior on Flea Market Srinakharinwirot University in category of average 
expense in purchasing baht per time with statistical significance of .05 levels. Image of the Flea Market 
Srinakharinwirot University, in the aspeet of product, convenience, and brand are low positively related to 
behavior in average frequency in purchasing product per month with statistical significance of .05 levels. 
Image of the Flea Market Srinakharinwirot University, in the aspeet of product, marketing promotion, 
convenience, facility, service, atmosphere, and brand, are low positively related to behavior in average 
expense in purchasing baht per time with statistical significance of .05 levels.  
 
Keywords: Image, Flea Market Srinakharinwirot Universite’s, Consumer’s Purchasing Behavior 

 
บทน า 

ในปจัจุบนัตลาดนัดเกดิขึน้อย่างมากมาย ตามความต้องการของผู้บรโิภค ดว้ยปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ 
สภาพการด าเนินชวีติในสงัคมเมอืง รวมทัง้ปญัหาการจราจร ส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัมาซือ้สนิคา้จากตลาดนัดใกลบ้า้น 
หรอืใกลส้ถานทีท่ างานกนัมากขึน้ เนื่องจากความสะดวกสบาย มสีนิคา้หลากหลายรูปแบบทีจ่ าเป็นต่อชวีติประจ าวนั
และราคาหลากหลายตามคุณภาพของสนิคา้ จงึท าใหต้ลาดนดัเป็นทีน่ิยมส าหรบัผูบ้รโิภค 
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เมื่อประมาณปี พ.ศ.2534 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒได้จดัตัง้กองทุนสวสัดิการโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้สวสัดกิารแก่บุคลากรของมหาวทิยาลยันอกเหนือจากสวสัดกิารจากรฐับาล ให้บริการหรอืจดักจิกรรมอนัจะ
ก่อให้เกดิประโยชน์แก่บุคลากร ใหส้่งเสรมิ สนับสนุน ความสามคัคแีละนันทนาการของบุคลากร ให้ความช่วยเหลอื
ดา้นการเงนิแก่บุคลากรทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นและจ าเป็น ใหก้ารสงเคราะหแ์ก่บุคลากรดา้นทีอ่ยู่อาศยั เครื่ องอุปโภค 
บริโภค การรกัษาพยาบาล ที่เกี่ยวกบัการให้สวัสดิการแก่บุคลากรที่ไม่ขดักบัวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการ
สวสัดกิารของมหาวทิยาลยัก าหนดโดยไดย้ดึถอืระเบยีบสวสัดกิารมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2534 ของการ
จดัสวสัดกิารภายในมหาวทิยาลยั 

ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส าหรบัผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่บรเิวณดงักล่าว 
รวมถึงคนท างานที่อยู่ใกล้บรเิวณนี้ การจ าหน่ายสนิค้าอุปโภค บรโิภค จดัให้มกีารขายสนิค้าทุกวนัองัคาร  และ
พฤหสับด ี เวลา 06.00 น. – 16.00 น. โดยสนิคา้ที ่ผูจ้ าหน่ายสนิคา้น ามาจ าหน่ายจะเป็นสนิคา้ประเภทอุปโภคและ
บรโิภค อาท ิเสือ้ผา้ อาหาร ผกัผลไม ้สนิคา้เบด็เตลด็และพนัธุไ์ม ้เป็นต้น โดยเฉพาะช่วงเวลา  12.00 น. – 13.00 น. 
จะมผีู้คนเขา้มาซือ้สนิคา้ที่ตลาดนัดแห่งนี้เป็นจ านวนมาก เช่น พนักงานมหาวทิยาลยัฯ นิสติ และพนักงานบรษิัท
โดยรอบ เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษา “ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค” ซึ่งสามารถน ามาเป็นขอ้มูลพืน้ฐานแนวทางการปรบัปรุงเพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ขายสนิคา้และผู้บรหิารจดัการดูแลตลาดนัด สามารถน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาและ          
ปรบักลยุทธท์างการตลาดใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อไป 

 
ความมุ่งหมายในการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒโดยจ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

 ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ได้แก่ ด้านสนิค้า ดา้นส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นความสะดวก ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้น ดา้นบรกิารของรา้น ดา้นบรรยากาศของรา้น และดา้นตราสนิคา้
ของรา้น 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
 พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนั           

มพีฤตกิรรมการซือ้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แตกต่างกนั 
2. ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบ้รโิภคทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2538: 41-42) กล่าวว่า 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี ระดบัการศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ี่นิยมใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่
ส าคญั และสถติทิี่วดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญั มดีงันี้ 

1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดไดค้น้หา
ความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาดอายุสว่นนัน้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นักการตลาดควรต้องศกึษาตวัแปรตวันี้
อย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางด้านเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤติกรรมการบรโิภค การเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวั เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของ
การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นกัการตลาด
จะสนใจจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใชส้นิค้าใดสนิค้าหนึ่ง และยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์และโครงสรา้งดา้นสือ่ทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืน เพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธก์ารตลาด
ใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้ระดบัการศกึษาและอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคที่มคีวามร ่ารวยแต่อย่างไรกต็ามครอบครวัที่มรีายได้
ปานกลางและมรีายไดต้ ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งสว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีว
กค็อื รายไดจ้ะเป็นตวัชีก้ารมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจ
ถอืเกณฑ ์รปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ (แฮนเซน และดอยทเ์ซอร์ Hansen; & Deutscher 1977-1978) 
แบ่งประเภทองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ของรา้นคา้อย่างเป็นระบบ โดยภาพลกัษณ์ของรา้นมหีลายมติ ิดงันี้ 

1.  ดา้นสนิคา้  มอีงคป์ระกอบคอื  คุณภาพ  ราคา  การจดัประเภท 
2.  ดา้นสง่เสรมิการขาย  มอีงคป์ระกอบคอื  การสง่เสรมิการขาย และการโฆษณา 
3.  ดา้นความสะดวก  มอีงคป์ระกอบคอื  ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง และความสะดวกของสถานที ่
4.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก   
5.  ดา้นบรกิารของรา้น  มอีงคป์ระกอบคอื  บรกิารของพนกังาน และบรกิารบตัรเครดติ 
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6.  ดา้นบรรยากาศของรา้น 
7.  ดา้นตราสนิคา้ 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer 

behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์าร
เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท า
ให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketstrategies)              
ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ 2546: 193) 

 1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) Who is the target market? 
 2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) What does the consumer buy? 
 3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why) Why does the consumer buy? 
 4. ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who) Who participates in the buying? 
 5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When) When does the consumer buy? 
 6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where) Where does the consumer buy? 
 7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How) How does the consumer buy? 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ผูบ้รโิภคชาวไทยทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับด ีซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคชาวไทยที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย                

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี ซึ่งผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จ านวน 385 คน และ
ความผดิพลาดสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% หรือ 0.05 คน และเพิม่ตวัอย่างกลุ่มตัวอย่างได้เท่ากบั 15 คน รวมเป็น
จ านวนตวัอย่าง 400 คน  

วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยท า
การสุม่ตวัอย่างแจกแบบสอบถามใหก้บัผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วจิยัจะใช้แบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัการวเิคราะห ์
ภาพลกัษณ์ และพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้าตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ซึง่ลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบค าตอบ
หลายตวัเลอืก (Multiple choices) และใหเ้ลอืกขอ้ทีต่รงกบัผูต้อบแบบสอบถามมากทีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของตลาดนั ดมหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด แบบ Likert scale questions แบบเลอืกตอบขอ้ทีผู่้ตอบ
แบบสอบถามเหน็ด้วยมากที่สุดโดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งระดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) มคีะแนน 5 ระดบั โดยแบ่งเป็นในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

1. ดา้นสนิคา้ มจี านวนทัง้หมด 9 ขอ้ 
2. ดา้นสง่เสรมิการตลาด มจี านวนทัง้หมด 5 ขอ้ 
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3. ดา้นความสะดวก มจี านวนทัง้หมด 6 ขอ้ 
4 .ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้น มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้  
5. ดา้นบรกิารของรา้น มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้ 
6. ดา้นบรรยากาศของรา้น มจี านวนทัง้หมด 2 ขอ้ 
7. ดา้นตราสนิคา้ของรา้น มจี านวนทัง้หมด 2 ขอ้ 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ           

มจี านวน 7 ขอ้ ดงันี้ 
ขอ้ 1 เป็นค าถามเกีย่วกบัการซื้อสนิคา้ ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด มใีห้เลอืกหลายค าตอบ และ 

ใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
ขอ้ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการตดัสนิใจมาซือ้สนิค้า ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด มใีห้เลอืกหลาย

ค าตอบ และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
ขอ้ที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบับุคลคลที่มาเดินด้วย ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด มีให้เลอืกหลาย

ค าตอบ และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
ขอ้ที ่4 เป็นค าถามเกีย่วกบับุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการซือ้สนิค้า ลกัษณะแบบสอบถามแบบ

ปลายปิด มีให้เลอืกหลายค าตอบ และให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญัต ิ
(Nominal scale) 

ขอ้ที ่5 เป็นค าถามเกีย่วกบัช่วงเวลาในการมาเดนิซือ้สนิคา้ ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายปิด มีใหเ้ลอืก
หลายค าตอบ และใหเ้ลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีว เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal scale)  

ขอ้ที ่6 เป็นค าถามเกีย่วกบัความถี่ในการซือ้สนิคา้ ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด เป็นระดบัการวดั
ขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio scale) 

ขอ้ที่ 7 ป็นค าถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าในแต่ละครัง้ ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด          
เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัราสว่น (Ratio scale) 

 
การวิเคราะหข้์อมลู 

สมมติฐานข้อท่ี 1 
- ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัด

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แตกต่างกนั 
- ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล คือ เพศที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัด

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกนั 
2.2 การวเิคราะห์โดยใช้ค่าเอฟ (F-test) ใชท้ดสอบสมมุตฐิานเพื่อทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว 

(One-Way Analysis of variance) เพื่อทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่มตวัอย่าง 
สมมติฐานข้อท่ี 2 
- ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล คอื อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมี

พฤตกิรรมการซือ้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แตกต่างกนั 
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- ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล คอื อายุ การศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการซือ้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกนั 

2.3 การวเิคราะห์สถิติสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 

สมมติฐานข้อท่ี 3  ภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒของผูบ้รโิภค 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคทีเ่คยมาใชบ้รกิารพบว่า 
เพศ  ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มอีายุ ระหว่าง 26 - 35 ปี สถานภาพ  

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มสีถานภาพ โสด ระดบัการศึกษาสูงสุด  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพ  
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายได้เฉล่ียต่อเดือน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท  
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัย            
ศรนีครนิทรวโิรฒ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ ด้านสินค้า โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ด้านส่งเสริม
การตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.60 ด้านความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.91 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของรา้น โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ด้านบริการของ
รา้น โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.52 ด้านบรรยากาศ โดยรวมอยู่ในระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 
และด้านตราสินค้าของรา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 

ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                
มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ ประเภทของสินค้าท่ีมกัจะซ้ือบ่อยท่ีสุด ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้บ่อยทีสุ่ด คอื 
อาหาร ปัจจยัท่ีท าให้ตดัสินใจซ้ือสินค้า ผู้บรโิภคตดัสนิใจซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ คอื 
ความสะดวกในการซื้อ บุคคลท่ีมาเดินด้วยบ่อยท่ีสุด คอื เพื่อนร่วมงาน บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินค้า คอื ตวัท่านเอง ช่วงเวลาในการมาเดินซ้ือสินค้า สว่นใหญ่ผูบ้รโิภคจะมาเดนิตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิท
รวโิรฒในช่วงเวลา 12.01 น. – 13.00 น. ความถ่ีในการซ้ือสินค้า ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการซือ้สนิค้าที่ตลาดนัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีค่าสูงสุด จ านวน 8 ครัง้ต่อเดือน จ านวนเงินในการซ้ือสินค้าแต่ละครัง้ 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีจ านวนเงินเฉลี่ยสูงสุด 3,000             
บาท/ครัง้ 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศ และอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย                
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ สถานภาพ อายุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้  
ที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน                 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 3. ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสนิคา้ ดา้นความสะดวก ดา้นตราสนิคา้ของ
ร้าน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ในด้านความถี่ในการซื้อ
สนิคา้ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า  

4. ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด้านสนิค้า ดา้นส่งเสรมิการตลาด ด้านความ
สะดวก ด้านสิง่อ านวยความสะดวกของร้าน ด้านบริการของร้าน ด้านบรรยากาศของร้าน ด้านตราสนิค้าของร้าน               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้
แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ขอ้มลูสว่นบุคคล  
 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ในด้าน
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถี่ในการ
ซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน) มากกว่าเพศชาย อาจจะเป็นเพราะว่าโดยพื้นฐานเพศหญงินัน้มคีวามละเอยีดในเรื่องของการ
จบัจ่ายใชส้อยมากกว่าเพศชาย ซึง่มกัจะมกีารตดัสนิใจอย่างรอบครอบโดยใชเ้หตุและผลต่างๆ เขา้มาใชใ้นการตดัสนิใจ 
อกีทัง้เพศหญงิเป็นเพศทีช่อบชอ็ปป้ิง เลอืกซือ้ของต่างๆ มากกว่าเพศชาย  จงึท าใหเ้พศหญงิมคีวามถี่ในการซือ้สนิคา้ 
มากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พมิพร ศรชียัวงศ ์(2554) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ของหา้ง
เดอะแพลทินัม แฟชัน่มอล์ล และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า พบว่า เพศแตกต่างกัน              
มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีข่องหา้งเดอะแพลทนิมั แฟชัน่มอลล์ ในดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนั  
 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ในด้าน
จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่เป็นเพศหญิงมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ           
ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศชาย เนื่องจากว่าปจัจุบนัเพศหญงิท างานนอกบา้น
มากขึน้ และเพศหญงิเป็นเพศทีร่กัสวยรกังาม มกัมองหาสิง่ใหม่ๆ ใหก้บัตวัเองอยู่ตลอดเวลา จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่เีพศ
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละ
ครัง้ (บาท/ครัง้) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41-42)  ไดก้ล่าวว่า เพศเป็น 
ตวัแปรในการแบ่งสว่นตลาดทีส่ าคญัเช่นกนั นกัการตลาดควรตอ้งศกึษาตวัแปรตวัน้ีอย่างรอบคอบ เพราะในปจัจุบนัน้ี
ตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภค การเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมสีาเหตุมาจากการทีส่ตรี
ท างานมากขึน้ 
 ผู้บริโภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ             
ในด้านความถี่ในการซือ้สนิค้า (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.5 ซึง่ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีเ่ป็นโสด สมรสแลว้/อยู่ดว้ยกนั/หย่ารา้ง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ ต่างกม็คีวาม
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จ าเป็นในการที่จะซือ้สนิค้าในการด ารงชวีติ ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั จงึมพีฤตกิรรมการซื้อสนิค้าที่
ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ดารนิ ตณิชาตอิารกัษ์ (2547) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน
การเลอืกซื้อสนิคา้แคตตาลอ็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่มเีพศต่างกนั มพีฤติกรรมการการเลอืกซื้อ
สนิคา้ในแคตตาลอ็ก ในดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มสีถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ             
ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั/หย่าร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู่มีความ
แตกต่างของพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ในด้านจ านวนเ งินเฉลี่ยในการซื้อ             
แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด เนื่องจากสถานภาพของผูบ้รโิภคทีม่คีรอบครวัแลว้มกัจะมี
การจบัจ่ายใช้สอยมากกว่า มสีมาชกิในครอบครวัมากกว่าผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพโสด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ           
ดารนิ ตณิชาตอิารกัษ์ (2547) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละแนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อ
สนิคา้แคตตาลอ็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพต่างกนั มพีฤตกิรรมการการเลอืกซือ้สนิคา้ใน
แคตตาลอ็ก สนิคา้ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ ในด้าน
ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีสนิค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ทัง้วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ กรวภิา อมรประภาธรีกุล (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง อตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ของรา้น MOS BURGER ทีม่ี
ต่อความภักดีและพฤติกรรมการซื้อของผุ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่มีอายุ      
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการมาใชบ้รกิารดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้าน
จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่าผู้บรโิภคที่มีช่วงอายุ 46 ปีขึ้นไป จะมีพฤติกรรมในการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุ
อื่นๆ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่าผู้บรโิภคที่มชี่วงอายุ 46 ปีขึน้ไป เป็นช่วงที่ผู้บรโิภคมอีายุมากขึน้เริม่มรีายไดม้ากขึน้และ          
มคีวามมัน่คงในชวีติมเีวลาในการซือ้สนิคา้น้อยลงส่งผลใหก้ารซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้จะซือ้สนิคา้ในปรมิาณมากรวมทัง้  
มคี่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้กม็ากตามไปดว้ย จงึท าใหผู้้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาด
นดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ไกรฤกษ์ อุปละ (2553) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้และทศันคตต่ิอส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้นแฟมลิีม่ารท์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ในแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่า้นแฟมลิีม่ารใ์นเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ในด้านความถี่ในการซือ้สนิค้า (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.5 ซึง่ไม่เป็นไปตาม
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สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองมาจากว่าระดบัการศกึษาจะอยู่ในระดบัไหนกต็อ้งมคีวามตอ้งการพืน้ฐานทีเ่หมอืนกนั ไม่ว่า
จะเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน กไ็ม่มคีวามต่างกนั จงึท าให้ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า              
(ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กรวภิา อมรประภาธรีกุล 
(2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง อตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ของรา้น MOS BURGER ทีม่ต่ีอความภกัดแีละพฤตกิรรม           
การซือ้ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
ในการมาใชบ้รกิารในดา้นความถีใ่นการซือ้ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้)   ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่าระดบัการศกึษาจะอยู่ในระดบัไหน กจ็ะมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ที่
ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ พชิยั อจัฉราวรานนท์ (2554) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง            
การรบัรู้คุณค่า ที่มคีวามสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความภกัดต่ีอตราสนิค้าของคอมมูนิตี้มอลลเ์ดอะเซอร์เคลิ 
ราชพฤกษ์ พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารของเดอะเซอร์เคิล           
ราชพฤกษ์ ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้น
ความถี่ในการซื้อสนิค้า (ครัง้/เดอืน)  แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน            
ที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่า ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตัง้อยู่ในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลยัจึงท าให้
ผู้บริโภคที่มรีะดบัอาชีพนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มีโอกาสที่จะมาใช้บริการมากกว่าผู้บริโภคยงัมีอาชพีขา้ราชการ /
รฐัวสิาหกจิ พนกังานบรษิทัเอกชน และแม่บา้น/ประกอบธุรกจิสว่นตวั/พนักงานมหาวทิยาลยั ดงันัน้ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า              
(ครัง้/เดอืน)  แตกต่างกนั ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้สอดคล้องกบังานวจิยัของ  พมิพร ศรชียัวงศ์ (2554) ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ภาพลกัษณ์ของหา้งเดอะแพลทนิัม แฟชัน่มอลล์ และความภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ พบว่า  อาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีข่องหา้งเดอะแพลทนิัม แฟชัน่มอลล์ ในดา้นความถี่
ในการซือ้สนิคา้ แตกต่างกนั 
 ผู้บรโิภคที่อาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในด้าน
จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.5 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแม่บ้าน /ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ พนักงานมหาวิทยาลัย            
มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้               
(บาท/ครัง้) มากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้รโิภคมรีายไดเ้ป็นของตวัเอง จงึท าใหจ้ านวนเงนิในการซือ้สนิคา้และบรกิาร
ในแต่ละครัง้มปีรมิาณการใชจ้่ายทีม่าก ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภคทีม่รีะดบัอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ที่
ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ซึง่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิยั อจัฉราวรานนท์ (2554) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การรบัรู้
คุณค่า ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของคอมมนูิตีม้อลลเ์ดอะเซอรเ์คลิ ราชพฤกษ์ 
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการของเดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ในด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้ แตกต่างกนั 
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 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัย                
ศรนีครนิทร วโิรฒ ในดา้นความถี่ในการซื้อสนิค้า (ครัง้/เดอืน)  ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.5 
ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้เน่ืองมาจากว่า ทัง้นี้เน่ืองมาจากตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มกีาร
ใหบ้รกิารทีเ่ท่าเทยีมกนัและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดทุ้กอาชพี  ไม่ว่าผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้หรอืมรีายได้
มากน้อยแค่ไหนกย็่อมสามารถใชบ้รกิารตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้หมอืนกนั ดงันัน้จงึท าใหผู้บ้รโิภค
ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นความถี่
ในการซื้อสนิค้า (ครัง้/เดือน)  ไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ ดาริน               
ตณิชาติอารกัษ์ (2547) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อสนิค้า
แคตตาลอ็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มพีฤตกิรรมการการเลือกซือ้สนิคา้
ในแคตตาลอ็ก ในดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ไม่แตกต่างกนั 
 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้น
จ านวนเงนิเฉลี่ยในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.5 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องมาจากว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมค่าใชจ้่าย  
ในการซื้อแต่ละครัง้มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท และ              
20,001 – 30,000 บาท เน่ืองมาจากว่าผูท้ีม่รีายไดม้ากมอี านาจในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้ในจ านวนเงนิทีส่งู ดงันัน้จงึท าให้
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ             
ในด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สอดคล้องกบั
งานวจิยัของของ ไกรฤกษ์ อุปละ (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้และทศันคตต่ิอส่วน
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีร่า้นแฟมลิีม่ารท์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
อาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยต่อครัง้ ที่ร้านแฟมลิี่มาร์            
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้รโิภคทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน)  และดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่
ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) จากผลการวจิยัพบว่า 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นสนิคา้ โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ (ครัง้/เดอืน) และดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 
เนื่องจากว่า การที่ตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นสนิคา้ทีด่ ีจะท าใหลู้กค้าเกดิการ
ยอมรบั และจะช่วยสง่เสรมิใหต้ลาดนัดมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ ซึง่จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาด
นดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วไิล เพิม่ศรเีดช (2549) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง 
ทศันคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดขา้งธนาคารกรุงเทพ สาขา    
ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติดา้นส่วนประสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดข้างธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร              
ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ และดา้นมลูค่าในการซือ้สนิคา้ 
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 ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นส่งเสรมิการตลาด โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5            
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า เนื่องจากว่า การที่ตลาดนัด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นส่งเสรมิการตลาดที่ด ีจะท าให้ลูกคา้เกดิรบัรูข้องการส่งเสรมิ
การตลาด หรอืการโปรโมทได ้ซึง่จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
มากยิ่งขึ้นพบว่า เมื่อผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดีขึ้น              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรฤกษ์ อุปละ (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และ
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านแฟมิลี่มาร์ทของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติส่วนผสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของผู้บริโภค            
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านความสะดวก โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า (ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้              
(บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า เน่ืองจากว่าการทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นความสะดวกทีด่ ี
จะท าใหลู้กคา้เกดิการเข้าถงึการซือ้สนิคา้ไดง้่าย โดยมที าเลตัง้มกีารคมนาคมทีลู่กค้าสามารถเดนิทางมายงัตลาดนัด 
ไดโ้ดยสะดวก ท าใหใ้หล้กูคา้เกดิการยอมรบัและนึกถงึความสะดวกในการมาใชบ้รกิาร ซึง่จะสง่ผลใหล้กูคา้มพีฤตกิรรม
การซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอ ดคล้องกับแนวความคิดของ                          
ชุตภิา โอภาสานนท ์(2543: 90) กล่าวว่า ธุรกจิคา้กต็้องมเีกณฑก์ารคดัเลอืกท าเลทีต่ัง้ คอืต้องมพีืน้ทีใ่ชส้อย และมี
ความสะดวกสบายในการคา้ การคมนาคมสะดวก ฉะนัน้การเลอืกท าเลธุรกจิจะขึน้อยู่กบัชนิดของสนิคา้ดว้ย 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ด้านสิง่อ านวยความสะดวกของร้าน โดยรวมมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า ดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.5 จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่า เนื่องจากว่า การที่
ตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้นทีด่ขี ึน้ มกีารจดัสถานที่
จอดรถใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ ตลาดนดัมคีวามสะอาด และมสีถานทีน่ัง่พกัผ่อนอย่างเพยีงพอ จะท าใหลู้กคา้เกดิ
การยอมรับ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากยิ่งขึ้น                
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ไกรฤกษ์ อุปละ (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และ
ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ร้านแฟมิลี่มาร์ทของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตสิว่นผสมทางการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค ดา้น
ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นการบรกิารของรา้น โดยรวมมีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้)อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5           
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า เนื่องจากว่า การที่ตลาดนัด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นบรกิารของรา้นทีด่ ีมคีวามรูค้วามช านาญในสนิคา้ของตนเอง 
ยิม้แยม้แจ่มใส รบัผดิชอบทัง้ก่อนและหลงัการขาย จะท าใหลู้กคา้เกดิการยอมรบั ซึง่จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการ
ซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เสรี วงษ์มณฑา 
(2540) กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ หรอืภาพพจน์ดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัการบรกิารของพนักงาน เพราะนอกจากลูกคา้จะซื้อ
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สนิคา้โดยพจิารณาจากคุณภาพของสนิคา้แลว้ ลกูคา้ยงัการใหบ้รกิารดว้ย ถา้หากลกูคา้ไดร้บัการบรกิารทีด่กีจ็ะรูส้กึกบั
องคก์รในแง่ด ีถา้หากลกูคา้ไดร้บัการบรกิารทีไ่ม่ดกีจ็ะรูส้กึกบัองคก์รในแง่ลบ 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบรรยากาศของรา้น โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ (บาท/ครัง้) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5              
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า เนื่องจากว่า การที่ตลาดนัด
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นบรรยากาศของรา้นทีด่ ีซึง่จะส่งผลใหลู้กคา้มพีฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ทีต่ลาดนดัมหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒมากยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ จรณิทร ์อาสารทรงธรรม 
(2543) กล่าวว่า ทุกร้านมี หน้าตา บางร้านดูสกปรก อีกร้านดูมีเสน่ห์น่ารกั ร้านต่อมาดูหรูหรา ร้านค้าจะต้องมี
บรรยากาศซึง่วางแผนไวเ้หมาะกบัตลาดเป้าหมายทีต่อ้งการและสามารถดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาจบัจ่ายสนิคา้ได ้ 
 ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นตราสนิคา้ของรา้น โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อสินค้า ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า (ครัง้/เดือน) และด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้                 
(บาท/ครัง้) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า เนื่องจากว่า การทีต่ลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมภีาพลกัษณ์ลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ทีด่ ี
ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ามพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่ตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวความคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) ทีก่ล่าวว่า สายผลติภณัฑข์ององคก์ร (Product Line)               หรอื
ภาพพจน์ดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัคุรภาพของสนิคา้หรอืบรกิารทีอ่งค์กรผลติหรอืจดัขึน้ ความเป็นผู้น าทางการตลาดของ
องคก์ร การไดร้บัความเชื่อถอืจากบุคคลภายนอก ดงันัน้องคก์รจะต้องผลติสนิค้าหรอืมบีรกิารทีม่คีุณภาพที่ด ีเพราะ
การผลติสนิค้าหรอืมบีรกิารทีด่อ้ยคุณภาพครัง้หน่ึงนัน้ อาจท าให้เกดิปญัหาภาพพจน์ทีเ่สยีไปนัน้ เป็นสิง่ทีก่ระท าได้
ยากและตอ้งใชเ้วลานาน เป็นผูอุ้ปถมัภข์ององคก์ร 
 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่มีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควรให้ความส าคญักบัลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมายหลกัซึง่สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ และประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เน่ืองจากกลุ่มน้ีมกีารใชบ้รกิาร
ตลาดนดัมากกว่ากลุ่มอื่น ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการควรวางกลยุทธเ์พื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้
ให้เข้ามาใช้บริการอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ แต่ทัง้นี้ก็ควรให้
ความส าคญักบักลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นด้วย เช่น ลูกค้าที่มีสถานภาพโสด อายุระหว่าง 26 – 35 ปี และมีรายได้เฉลี่ย             
ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท เนื่องจากลกูคา้กลุ่มนี้มปีรมิาณการใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้ในปรมิาณทีม่าก  
 2. ภาพลกัษณ์ของตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จากผลการวจิยั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะแต่ละดา้น
ดงันี้ 
 ด้านสินค้า ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการในตลาดนดัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ควรใหค้วามส าคญัดา้น
ผลติภณัฑ ์โดยมกีารสรรหาผลติภณัฑใ์หม่ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เช่น สนิคา้มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 
มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายระดบัราคา พรอ้มทัง้มคีวามหลากหลายของสนิคา้ใหเ้ลอืก เพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดมิ
และเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการจ าเป็นต้องเร่งสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นสนิค้าใหด้ขีึน้เพื่อทดัเทยีมกบั           
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คู่แข่งขนัโดยรอบเเนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ด้านสนิค้ามี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า และด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ 
พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้โดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บรหิารหรอืผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ควรให้
ความส าคญักบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ในดา้นต่าง ๆ เช่น มกีารจดัลดราคาสนิคา้บา้ง ในช่วงเทศกาล  มสีนิคา้
ใหท้ดลองใช ้หรอืชมิฟร ีผูป้ระกอบการในตลาดนัดมที าบตัรสมาชกิใหลู้กคา้ เพื่อทีจ่ะท าใหลู้กคา้ซือ้สนิคา้จ านวนมาก
ขึน้และมคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากขึน้ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ดา้นส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค ในด้านจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซื้อแต่ละครัง้ 
พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นสง่สรมิการตลาดโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านความสะดวก ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรให้
ความส าคญัในเรื่องของการจ าหน่ายสนิคา้ยงัมคีรอบคลุม พืน้ทีใ่นการจบัจ่ายสนิคา้ยงัคบัแคบเกนิไป และยงัไม่มกีาร
แจง้เวลาเปิด – ปิด ทีช่ดัเจน เพราะเป็นสิง่หนึ่งทีลู่กคา้ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการพจิารณาเขา้ใชบ้รกิารหรอืตดัสนิใจในการ
เลอืกซือ้สนิคา้ เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นความสะดวก          
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ในด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า และด้านจ านวนเงนิเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ 
พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นความสะดวกโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกของร้าน ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการในตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ ควรพฒันาปรบัปรุงในดา้นต่างๆ โดยรอบตลาดนดั เช่น ดา้นสถานทีจ่อดรถ สถานทีน่ัง่พกัผ่อน และความสะอาด
ของตลาดนัด เพื่อทีจ่ะท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจในการทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารหรอืซือ้สนิคา้และอาจจะส่งผลใหม้ลีูกคา้  
มาใช้บริการมากขึ้นกว่าเดมิ เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ              
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการซือ้แต่ละครัง้ 
พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกของรา้นโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านบริการของร้าน ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรให้
ความส าคญักบัการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ เช่น ผูข้ายสนิคา้มกีารใหบ้รกิารในการรบับตัรเครดติมากขึน้ ผูข้าย
สนิคา้มกีารน าเสนอในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์กบัลกูคา้ เพื่อทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้อทีัง้ยงัเป็นการรกัษาลูกคา้
เดมิและไดล้กูคา้ใหม่ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดา้นบรกิาร
ของร้านมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ พบว่าภาพลกัษณ์ด้าน
บรกิารของรา้นโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านบรรยากาศของร้าน ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ควร
พฒันาปรบัปรุงตกแต่งรา้นคา้ไม่ใหท้บึจนเกนิไป และปรบัปรุงพืน้ทีใ่หโ้ปร่ง โล่งสบาย เพื่อทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
พงึพอใจและกลบัมาใชบ้รกิารอกี เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ด้านบรรยากาศของร้านมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บริโภค ในด้านจ านวนเงินเฉลี่ยในการซื้อแต่ละครัง้ พบว่า
ภาพลกัษณ์ดา้นบรรยากาศของรา้นโดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
 ด้านตราสินค้า ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรที่จะให้
ความส าคญัเกีย่วกบัการรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ของตลาดนัด โดยการสรา้งความเป็นมาตรฐาน และท าใหลู้กคา้เกดิความ
พงึพอใจมากทีส่ดุ เพราะตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นตลาดนัดทีม่ผีูค้นเขา้มาใชบ้รกิารมากมาย ไม่ว่า



15 
 

จะเป็นชาวไทยหรอืชาวต่างชาต ิเนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดนัดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดา้นตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ในดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ และในดา้นจ านวนเงนิเฉลีย่ในการ
ซือ้แต่ละครัง้ พบว่าภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้โดยรวม ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัด ี 
  
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา อาจารย์              
ทีป่รกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์  

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร์ และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดก้รุณา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้เป็นอย่างดีพร้อมทัง้ให้
ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อนัดยีิง่  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน 
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ M.B.A. การจดัการนอกเวลาราชการรุ่นที ่14 ทีใ่หค้ าแนะน าในเรื่องงานวจิยั และคอยช่วยเหลอืใน
การท างานวจิยัมาโดยตลอด  

ขอขอบคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ในความกรุณาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ 
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