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บทคัดยอ
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงาน

ทางการเงนิ และเพือ่ศึกษาสวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธิพลตอผลการดาํเนินงานทางการเงนิตามมมุมอง

ของผูประกอบการตลาดนดั จงัหวัดลาํปาง ประชากร คอื ผูประกอบการตลาดนดั จงัหวัดลาํปาง จาํนวน 310 คน 

เครือ่งมือวจิยั คอื แบบสอบถาม โดยใชสถติพิรรณนาวเิคราะหคาเฉลีย่ คารอยละและสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ผลวิจัยพบวา ผูประกอบการใหความสําคัญตอสวนประสม

ทางการตลาดอยูในระดบัมากทีส่ดุ ไดแก สถานทีจ่ดัจาํหนาย ราคา ผลติภณัฑ และลาํดบัสดุทาย คอื สงเสรมิ

การตลาด และผลการดําเนนิงานของการเงินอยูในระดบัปานกลาง ผลการวเิคราะหเสนทางความสมัพนัธพบวา 

(1) ปจจัยดานราคามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากท่ีสุด (2) ปจจัยดานสถานที่              

(3) ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ (4) ปจจัยดานผลิตภัณฑ
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คําสําคัญ
 สวนประสมทางการตลาด    ผลการดําเนินงานทางการเงิน    ผูประกอบการตลาดนัด

Abstract
 The purposes of this research were to study the importance of marketing mix and financial 

operation, and to study of effect of marketing mix strategy toward financial performance approach 

of flea market entrepreneurs in Lampang Province. The population was 310 flea market entrepreneurs.  

The research tool was in questionnaire format by applying descriptive statistics for data analysis. 

There were composed of the percentage, standard deviation and inferential statistics with path 

analysis technique. 

 The findings of research revealed that the importance of marketing mix strategy were rated 

as highest level, etc. place, price and product, promotion and financial performance were rated as 

moderate level. The findings of path analysis that the price had the most direct effect toward financial 

performance, and followed by place, promotion and product had direct effect toward financial 

performance. 

Keywords
 Marketing Mix, Financial Performance, Flea Market Entrepreneurs

บทนํา
 ปจจบุนันี ้“ตลาดนดั” ถอืเปนธรุกจิการคาปลกีรปูแบบหน่ึงทีเ่ปนแหลงรวมของผูซือ้และผูขายจํานวนมาก

ภายในชุมชน สงผลใหเกิดการกระตุนระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน เพราะเปนแหลงขายสินคา       

ที่เนนความหลากหลายและเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ อีกทั้งผูซื้อสามารถเขา

ถึงไดงายและสามารถเจาะกลุมผูบริโภคไดในทุกระดับของสังคมไทย ตลาดนัดเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวิถี

ชีวิตของคนในชุมชนน้ัน ๆ  ไดเปนอยางดี โดยสินคาท่ีนํามาขายสวนใหญจะเปนสินคาประเภทอุปโภค บริโภค 

ไดแก เสื้อผาและเครื่องแตงกาย อาหารและเครื่องดื่ม สินคามือสอง เฟอรนิเจอรของตกแตงบาน สัตวเลี้ยง 

ของเกาและของสะสมประเภทตางๆ หนังสือ ตนไมและอุปกรณแตงสวน เปนตน (ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ            

วราภรณ สารอินมูล, 2559, 198) แนวโนมการเจริญเติบโตของตลาดนัดมีความเปนไปไดที่เติบโตเพ่ิมขึ้น    

อยางตอเนื่อง เพราะผูประกอบการบางรายไดมีการขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ตลาดนัดในอําเภออื่นๆ ทําให

การประกอบธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันมากข้ึน อันเปนผลมาจากคูแขงขันท่ีมีสินคาท่ีคลายคลึงกัน            

เปนจํานวนมาก เหตุผลหลักของการทําธุรกิจที่ผูประกอบการตลาดนัดตองการและสําคัญมากท่ีสุด คือ            

ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจและหาแนวทางที่จะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จและมีผลกําไรตาม                    
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ที่คาดหวังไวนั้น จําเปนตองมีการนําสวนประสมทางการตลาด เรียกวา 4P’s ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา 

สถานทีจ่ดัจาํหนาย และการสงเสริมการขาย เขามามีบทบาทในการกระตุนและดงึดดูความสนใจเพือ่ใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการตลาด (ตะ เลิศพัชราชา และ พงษเสฐียร เหลืองอลงกต, 2558, 2)

  จังหวัดลําปางมีตลาดนัดหลายแหง ไดแก ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย (จัดจําหนายสินคาเย็นวัน 

พฤหัสบดีและวันศุกร) ตลาดกองตา (จัดจําหนายสินคาเย็นวันเสารและวันอาทิตย) ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง 

(จดัจาํหนายสนิคาเยน็วนัพธุ) ตลาดนัดบิก๊ซ ี(จดัจาํหนายสนิคาเยน็วนัศกุร) ตลาดกาดเมฆ (จดัจาํหนายสนิคา 

ทุกวัน) ตลาดอัศวิน (จัดจําหนายสินคาทุกวัน) และตลาดสนามบิน (จัดจําหนายสินคาทุกวัน) (เทศบาลเมือง

ลําปาง, 2559) สวนใหญเปนการดําเนินธุรกิจท่ีคลายคลึงกัน จําหนายสินคามีความใกลเคียงกัน ทายท่ีสุด      

ทําใหผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการตลาดนัดไมเปนไปตามเปาหมายเทาที่ควร บางราย      

มียอดขายสินคาเพ่ิมขึ้น เพราะมีการใชการตลาดที่หลากหลายควบคูกันไป ไมวาจะเปนดานราคาท่ีถูกลง     

เมือ่เทียบกับผูประกอบการรายอ่ืน แตบางรายมีจาํนวนยอดขายสนิคาลดลงเน่ืองจากรานคาอยูในทําเลท่ีไมดี

และมีมุมอับที่ลูกคามองไมเห็น (ธิดารัตน สะพรั่ง, การสื่อสารสวนบุคคล, 28 มิถุนายน 2559)  อยางไรก็ตาม

ตลาดนัดบางแหงมีจาํนวนลูกคาท้ังในทองถ่ินและลูกคาท่ีเปนนักทองเทีย่วทีม่าเดนิซ้ือสินคาเพิม่ข้ึนอยางตอเน่ือง 

ทําใหคลองถมวันอังคารมีความไดเปรียบกวาตลาดนัดในพ้ืนที่อื่นๆ เนื่องจากมีสถานท่ีอยูใจกลางเมืองและ         

ใกลกับแหลงทองเที่ยว ผนวกกับมีการประชาสัมพันธผานส่ือที่หลากหลายอยางตอเน่ือง ทายท่ีสุด                  

ทําใหลูกคาเกิดแรงจูงใจที่จะมาเดินตลาดนัด (ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล, 2559, 202) 

 ตลาดนัดบางแหงอาจจะมีขอเสียเปรียบในบางโอกาส เชน สถานที่อยูหางไกลและยอมเกิดปญหา

ในการเดินทางสัญจรของลูกคาข้ึนมา รวมถึงราคาสินคาคอนขางสงูหากเทียบกบัตลาดนดัอ่ืนๆ อกีท้ังเจาของ

ตลาดนัดมีการประชาสัมพันธไมทั่วถึงหรือผูประกอบการมีการสงเสริมการขายอยูในระดับตํ่า ผนวกกับ            

การที่ผู ประกอบการตองแขงขันกันเองในธุรกิจการคาดังกลาว บางครั้งการจัดจําหนายสินคาในฤดูฝน                 

ผูประกอบการไมสามารถจําหนายไดตามเปาหมายที่กําหนดไว บางคร้ังก็จะตองเสียคาเชาไปฟรี ๆ ทําให

สินคามีการเนาและเสีย อีกทั้งการจัดจําหนายอาหารในฤดูรอน ทําใหเก็บไวนานไมไดเกิดภาวการณขาดทุน

ไปในทีส่ดุ (วาสนา จนัทรตัน, การสือ่สารสวนบคุคล, 5 เมษายน 2559 ; พรสวรรค มณวีรรณ, การส่ือสารสวนบคุคล, 

28 มิถุนายน 2559) ดังนั้น ในภาพรวมแลวธุรกิจตลาดนัดจึงมีปญหาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเปน

สวนใหญและมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการในตลาดนัด                     

ในอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

 ดังน้ัน ขอมูลท่ีกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา “สวนประสมทางการตลาดที่มีตอผล     

การดําเนินงานทางการเงนิของผูประกอบการตลาดนัด จงัหวัดลาํปาง” เพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาและเปน

ประโยชนตอผูสนใจจะประกอบการธุรกิจตลาดนัด ตลอดจนเพ่ือพัฒนาตลาดนัดใหสอดรับกับความตองการ

ของผูบริโภค นอกจากน้ันเปนสวนสะทอนใหเห็นถึงปญหาและขอบกพรองของผูประกอบการในการดาํเนินธุรกิจ

ไดอยางชัดเจนเพื่อนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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วัตถุประสงค 
 1. เพือ่ศกึษาความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมอง

ของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง

  2. เพือ่ศกึษาสวนประสมทางการตลาดทีม่ตีอผลการดําเนินงานทางการเงนิตามมมุมองของผูประกอบการ

ตลาดนัด จังหวัดลําปาง

 

ขอบเขตของการวิจัย
  การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิสํารวจ มขีอบเขตการวจิยั 4 ดาน ไดแก (1) ขอบเขตดานเนือ้หา มุงเนน 

ศึกษาสวนประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด และ       

ผลการดําเนินงานทางการเงิน และศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีตอผลการดําเนินงานทางการเงิน        

ตามมมุมองของผูประกอบการตลาดนดั จงัหวดัลาํปาง (2) ขอบเขตดานประชากร คอื ผูประกอบการตลาดนดั 

จังหวัดลําปาง ไดแก (2.1) ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย จํานวน 98 ราย (2.2) ตลาดกองตา จํานวน 83 ราย  

(2.3) ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง จํานวน 65 ราย (2.4) ตลาดนัดบิ๊กซี จํานวน 13 ราย (2.5) ตลาดกาดเมฆ  

จํานวน 48 ราย (2.6) ตลาดอัศวิน จํานวน 52 ราย และ (2.7) ตลาดสนามบิน จํานวน 65 ราย รวมจํานวน     

ทัง้สิน้  424 ราย โดยประกอบกิจการประเภทเสือ้ผา รองเทา เครือ่งสาํอาง เครือ่งดืม่ ผลไม กิฟ๊ชอ็ป และกระเปา 

(3) ขอบเขตดานพื้นท่ี ไดแก ไดแก ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย ตลาดกองตา ตลาดนัดคลองถมนํ้าโทง              

ตลาดนัดบิก๊ซ ีตลาดกาดเมฆ ตลาดอัศวนิและตลาดสนามบิน และ (4) ขอบเขตระยะเวลา 4 เดือน ตัง้แตเดอืน

สิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงิน ดังตอไปนี้

 1. สวนประสมทางการตลาด 

  ศริวิรรณ เสรรีตัน, ปริญ ลกัษิตานนท และศุภร เสรรีตัน (2552, 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสม

การตลาด หมายถึง ตัวแปรจํานวน 4 ดานทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย และ          

การสงเสริมการตลาดทีม่กีารบูรณาการรวมกนัเพ่ือสนองความพงึพอใจแก ลกูคากลุมเปาหมาย ประกอบดวย

เครื่องมือ ดังตอไปนี้

  1.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เปนผลิตภัณฑเสนอขายสูตลาดเพื่อสรางความสนใจ

ใหกบัลกูคากลุมเปาหมาย การจดัหาผลติภณัฑ การใชหรอืการบรโิภคทีส่ามารถทาํใหลกูคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong & Kotler, 2009, 616) ประกอบดวยผลิตภณัฑตองเปนสิง่ทีส่มัผสัไดและสัมผสัไมได เชน บรรจภุณัฑ 

ส ีราคา คณุภาพ ตราสนิคา บริการและชือ่เสยีงของผูขาย ซึง่ผลติภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการสถานท่ี บคุคล 

หรือความคิด ผลิตภณัฑทีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตนหรอืไมมตีวัตนก็ได ผลิตภณัฑตองมอีรรถประโยชน มคีณุคา

ในสายตาของลกูคา จงึจะมผีลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกาํหนดดานผลติภัณฑตองพยายามคาํนึงถึง 
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ปจจัยตอไปน้ี (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ หรือความแตกตางทางการแขงขัน (2) องคประกอบ    

(คณุสมบตั)ิ ของผลิตภณัฑ เชน ประโยชนพืน้ฐาน รปูรางลักษณะ  คณุภาพ การบรรจภุณัฑ ตราสนิคา เปนตน 

(3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและ

มีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุง

ใหดีขึ้นซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน (5) สวนประสม

ผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ 

  1.2 ราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนทีล่กูคาตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ/บริการ หรอืเปนคุณคา

ทั้งหมดที่ลูกคารับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ/บริการคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong &  

Kotler, 2009, 616) หรือหมายถึงคุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตวัท่ีสองทีเ่กิดข้ึนจากตัวผลิตภัณฑ 

คือ  Product ราคาเปนตนทุนของลูกคา โดยที่ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่ไดรับของ ผลิตภัณฑกับ

ราคาที่จายไป ถาคุณคาสูงกวาราคา  ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกําหนดราคาของผูประกอบการตอง

คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ (1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคา ในคุณคาของ

ผลิตภัณฑวาสูงกวาผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ (3) การแขงขันวามีความรุนแรง

มากนอยเพียงใด (4) ปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  1.3 สถานท่ีจดัจาํหนาย (Place) หมายถึง ชองทางการขายสินคา ประกอบดวย องคการตางๆ 

และ กิจกรรม เพื่อเคลื่อนยายสินคาและบริการจากองคการไปยังตลาดเปาหมายที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด

เปาหมาย สวนกิจกรรมตางๆ ที่ผูประกอบการจัดขึ้นมาเพื่อเปนการกระตุนยอดขายและชวยในการกระจาย  

  1.4 ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลังการ        

สงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครือ่งมอืการส่ือสารทีผู่ประกอบการนาํมาประยกุตใชเพือ่สรางความพอใจ

ของลูกคาตอตราสินคาหรือบรกิาร หรอืภาพลักษณของสินคา โดยใชวธิกีารจูงใจใหเกดิความตองการแรงดึงดดู

หรือเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑนั้นๆ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือและพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภค (Etzel, Walker & Stanton, 2007, 677) หรือเปนการติดตอส่ือสารเก่ียวกับขอมูลของ

ผลติภณัฑระหวางผูขายกับผูซือ้ เพ่ือสรางทศันคตทิีด่ตีอผลติภณัฑและเนนใหเกดิพฤตกิรรมการซือ้ใหเรว็ทีส่ดุ 

การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทําการขายและการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน       

(Non Personal Selling) ฉะนัน้เครือ่งมอืในการติดตอสือ่สารมหีลายประการ องคการอาจเลือกใชแนวทางใด

ก็ได หรือประยุกตใชหลายเครื่องมือข้ึนอยูกับงบประมาณหรือสภาวะการแขงขันวามีความรุนแรงหรือไม      

หลักการเลือกใชวิธีการสงเสริมการตลาดแบบประสมประสานกันยอมมีความสําคัญและตองพิจารณาถึง    

ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได

 2. ผลการดําเนินงานทางการเงิน

      ผลการดาํเนนิงานทางการเงนิเปนตวับงชีค้วามสาํเรจ็ของธรุกจิในเชงิปรมิาณ โดยวดัจากการทํา

ผลกําไร เชน ยอดขาย รอยละของรายไดจากการขาย คาเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการขายและรอยละของ

เปาหมายจากการขายท่ีประสบความสาํเรจ็ (Marion, 2006) ประกอบดวย (1) อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย 
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(2) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (3) สวนแบงทางการตลาดผลกําไรสุทธิ และ (4) สภาพคลองทางการเงิน 

หรืออาจวัดไดจากตัวชี้วัดทางการตลาด อาทิ ยอดขายของสินคา จํานวนลูกคาที่เพิ่มขึ้น สวนแบงการตลาด   

ที่เพิ่มขึ้น และจํานวนสาขาท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดการตลาดเชิงคุณภาพ อาทิ ความพึงพอใจของ

ลูกคา ความไววางใจของลกูคาที่มีตอผลิตภัณฑ การซื้อซํ้าของลูกคาอยางตอเนื่อง และความปลื้มปติตอตัว

ผลิตภัณฑ ทายที่สุดนํามาซ่ึงความจงรักภักดี ตลอดจนการจัดการภายในของกิจการและการเรียนรูของ              

ผู มีส วนเกี่ยวของของกิจการ ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการดําเนินงานทางเงินของ                             

ผูประกอบการ (Kaplan & Norton, 1992) 

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วของ คณะผูวจิยัไดสรปุตวัแปรท่ีเกีย่วของดงัแสดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 

 

 

 

 
 

H1 

H2 

H3 

H4 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

  สมมติฐานการวิจัย

  H1: ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H2: ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H3: สถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  H4: การสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

วิธีการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง

       ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง ประกอบกิจการจําหนาย

สินคา จํานวน 7 แหง ซึ่งมีจํานวนผูประกอบการไมแนนอนอาจมีการสับเปล่ียนเขามาจําหนาย คณะผูวิจัย    

ไดแบงพื้นที่ตามตลาดนัดและจํานวนผูประกอบการ ไดแก (1) ตลาดคลองถมเพ็ญทรัพย จํานวน 98 ราย       
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(2) ตลาดกองตา จาํนวน 83 ราย (3) ตลาดนัดคลองถมนํา้โทง จาํนวน 65 ราย (4) ตลาดนัดบิก๊ซี จาํนวน 13 ราย 

(5) ตลาดกาดเมฆ จํานวน 48 ราย (6) ตลาดอัศวิน จํานวน 52 ราย และ (7) ตลาดสนามบิน จํานวน 65 ราย 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 424 ราย (ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

 โดยกลุมตวัอยางทีไ่ดรบัแบบสอบถามกลบัคนืมา จาํนวน 310 ราย คดิเปนรอยละ 73.11 แบงออกเปน 

7 ประเภท ไดแก (1) เสื้อผา จํานวน 49 ราย (2) รองเทา จํานวน 46 ราย (3) เครื่องสําอาง จํานวน 39 ราย    

(4) เคร่ืองด่ืม จํานวน 35 ราย (5) ผลไม จํานวน 45 ราย (6) กิ๊ฟช็อป จํานวน 37 ราย และ (7) กระเปา            

(หนังและผา) จํานวน 59 ราย 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

โดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน

ทั่วไปสวนบุคคลของผูประกอบการ และตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความสําคัญของสวนประสม

ทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง 

 3.  การวิเคราะหขอมูล

      การตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความเชื่อถือได (Reliability) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Alpha 

Coefficient) ของครอนบาค ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีคาความเช่ือถือได เทากับ 0.956 แบงออกเปน 

4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.805 ราคา มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.865 สถานที่

จัดจําหนาย มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.883 สงเสริมการตลาด มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.874 และ     

ผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาความเชื่อถือได เทากับ 0.866 ขอคําถามใชมาตรวัดแบบลิเคริ์ต 5 ระดับ 

(5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง นอยที่สุด และ 5 หมายถึง มากที่สุด โดยใชสถิติพรรณนาวิเคราะห    

คารอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสวนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลตอผลการดาํเนนิงาน

ทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง โดยใชสถิติอนุมานดวยการวิเคราะห        

เสนทางความสัมพันธ (Path Analysis) เพ่ือตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตุโดยคณะผูวิจัยกําหนดข้ึนจากพ้ืนฐาน

ความรู ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วของ ซึง่การวเิคราะหเสนทางพฒันาโดย Wright (1960) เปนวธิกีารสําหรับศึกษา

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออมของตัวแปรที่สันนิษฐานวาเปนสาเหตุตอตัวแปรที่กําหนดใหเปนผล

ผลการวิจัย
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปสวนบุคคลของผูประกอบการในตลาดนัด จังหวัดลําปาง 

จํานวน 310 ราย พบวาผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป 

รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา รองลงมา คอื ระดับประกาศนยีบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน มีสถานภาพสมรส ลักษณะของรานเปนแบบเชา/

เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายในจังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพื้นที่ภาคเหนือ มีรายได

จากการประกอบกิจการตอเดือน (ไมรวมตนทุน) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา รายไดระหวาง 
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20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญจําหนายกระเปา เสื้อผา และรองเทา มูลเหตุจูงใจในการ

ประกอบการ คือ ตองการรายไดหลักและรายไดเสริม เงินลงทุนสวนใหญประมาณ 30,000 - 50,000 บาท 

รองลงมา คือ ตํ่ากวา 20,000 บาท 

 1. ผลการวจิยัตามวัตถุถปุระสงคขอท่ี 1 ผลการวเิคราะหระดบัความสาํคัญของสวนประสม

ทางการตลาดและผลการดําเนินงานทางการเงินตามมมุมองของผูประกอบการตลาดนัด จงัหวัดลาํปาง 

  ผูประกอบการตลาดนัด จงัหวดัลําปาง ใหความสาํคัญตอสวนประสมทางการตลาด จาํแนก 3 ดาน 

อยูในระดบัมากทีส่ดุ คอื สถานทีจ่ดัจาํหนาย มคีาเฉลีย่เทากบั 3.96 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.740 โดยเฉพาะ

ในดานทําเลทีต่ัง้ของรานหางายและสะดวก รองลงมา คอื ราคา มคีาเฉลีย่เทากับ 3.93 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

0.777 เพราะผูประกอบการมองวา เร่ืองราคามคีวามเหมาะสมกบัผลติภัณฑและราคาปรบัเปลีย่นสภาวการณ

ตลาดหรือการแขงขันหรือการตอรองลูกคามากที่สุด และผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.782 เหตผุลเพราะผลติภณัฑหาซ้ือไดงายและผลติภณัฑไดมาตรฐานสรางความมัน่ใจใหกบัลกูคา

กอนตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ลําดับตอมาสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง                    

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681 โดยใหความสําคัญในเรื่องจัดแสดงสินคารวมกับ      

หนวยงานตาง ๆ  และมีการสะสมแตม สวนลําดบัสดุทายผลการดาํเนินงานของการเงนิ อยูในระดบัปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.685 ใหความสําคัญในเรื่องกิจการมีผลกําไรท่ีคงที่หรือ      

เพิม่ขึน้เล็กนอย ผูประกอบการมีความสามารถในการบริหารเงนิทนุในสดัสวนท่ีเหมาะสมทาํใหเกดิสภาพคลอง 

 2. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคขอท่ี 2 การวเิคราะหเสนทางความสมัพันธของสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด 

จังหวัดลําปาง จากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ดังภาพที่ 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

0.309 

0.891 

0.281 

0.275 

ภาพที่ 2: ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ
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 จากภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เรียงจาก

มากไปหานอย พบวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงินมากที่สุด โดยมี        

คาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.891 มีคา R2 เทากับ 0.962 รองลงมา คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑมีอิทธิพล          

ทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทางเทากับ 0.309 มีคา R2 เทากับ 0.962       

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลทางตรงตอผลการดําเนินงานทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง

เทากบั 0.281 มคีา R2 เทากบั 0.962 และปจจยัดานสงเสริมการตลาดมอีทิธิพลทางตรงตอผลการดาํเนินงาน

ทางการเงิน มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ 0.275 มีคา R2 เทากับ 0.962 

ตารางที่ 1

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 
 

T-stat  

H1: 0.309 1.987** 
H2: 0.891 6.929** 
H3: 

 
0.281 4.858** 

H4: 
  

0.275 8.947** 

: T-Stat  1.96   0.05** 

 จากตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังราละเอียดตอไปนี้

 สมมติฐานที่ 1 ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา ผลิตภัณฑมอีทิธิพลตอผลการดําเนนิงานทางการเงิน             

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.309 มีคา T-stat เทากับ 1.987 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ  ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05

 สมมติฐานที่ 2 ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบวา ราคามีอทิธพิลตอผลการดาํเนินงานทางการเงนิ                         

มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง เทากับ 0.891 มีคา T-stat เทากับ 6.929 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05

 สมมติฐานที่ 3 สถานที่จัดจําหนายมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

   ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบวา สถานทีจ่ดัจําหนายมีอทิธิพลตอผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน มคีาสมัประสทิธิเ์สนทาง เทากบั 0.281 มคีา T-stat เทากบั 4.858 ซึง่สนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยั          

ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560156

 สมมติฐานที่ 4 สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน

  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา สงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน

ทางการเงิน มีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง เทากับ 0.275 มีคา T-stat เทากับ 8.947 ซึ่งสนับสนุนสมมติฐาน             

การวิจัย ณ ระดับนัยสาํคัญที่ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง จํานวน 310 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง 

อายรุะหวาง 21-30 ป รองลงมาอายุระหวาง 31-40 ป เพราะในการคาขายของผูประกอบการตลาดนดันัน้เพศหญงิ

สามารถเขาใจความตองการของลูกคามีการโอภาปราศรัยและสามารถบริหารจัดการธุรกิจไดเปนอยางดี                 

ทั้งในการคานิยม ความคิด และทัศนคติที่ใกลเคียงกัน สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                          

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการรายไดเสริม รองลงมาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และปริญญาตรี    

มีสถานภาพสมรส ลักษณะของรานเปนแบบเชา/เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายใน             

จังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพ้ืนที่ภาคเหนือ มีรายไดจากการประกอบกิจการตอเดือน (ไมรวมตนทุน) 

ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญ

จาํหนายกระเปา เส้ือผา และรองเทา มลูเหตุจงูใจในการประกอบการ คอื ตองการรายไดหลักและรายไดเสรมิ 

เงินลงทุนสวนใหญประมาณ 30,000-50,000 บาท รองลงมา คือ ตํ่ากวา 20,000 บาท สอดคลองกับ                  

ผลการศกึษาของ จดิาภา แจมจนัทรชนก (2554) พบวา ผูประกอบการอยูในวยัทาํงานและตองการหารายไดเสริม

เพ่ือนํามาสนับสนุนครอบครัว และตองการสรางฐานะในสังคมใหกับตนเอง รวมถึงการนําความรูที่ได               

จากการศึกษามาประยุกตใชไดอยางเต็มท่ีในการประกอบธุรกิจ สอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญฑวรรณ 

วิงวอน และ ชุติมันต สะสอง (2559) ไดกลาวถึงสถานภาพของผูประกอบการ สวนใหญเปนเพศหญิง                

อายุระหวาง 31-40 ป และ 41-50 ป เปนชวงวัยทํางาน และหารายไดเสริม มีสถานภาพสมรส ลักษณะ          

ของรานเปนแบบเชา/เดือนขายในตลาดนัด สวนใหญตั้งรานจําหนายในจังหวัดลําปาง รองลงมาขายในพื้นที่

ภาคเหนอื มรีายไดจากการประกอบกจิการตอเดอืน (ไมรวมตนทนุ) ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท รองลงมา 

รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท ประเภทของกิจการสวนใหญขายอาหาร รองลงมา คือ ขายเสื้อผา         

ขายเครื่องดื่ม ขายรองเทา ขายเครื่องสําอาง ขายผลไม และขายกระเปา 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 การวิเคราะหระดับความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด

และผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง สรุปผลเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย ดังนี้

 1. สวนประสมทางการตลาด แบงออกเปน 4 ปจจัย ดังนี้

      1.1 สถานที่จัดจําหนาย โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.96 

เพราะทําเลท่ีตั้งของรานหางาย มีความสะดวก มีความปลอดภัยในการเดินซื้อสินคา สอดคลองกับแนวคิด

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท (2546, 53) กลาววา            
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ลูกคาเลือกที่จะเลือกซื้อสินคาที่มีแหลงจําหนายเขาถึงไดงาย สะดวกตอการเขาใชบริการ ลูกคาจะเปลี่ยนใจ

ตอเม่ือไมสามารถเขาซือ้ไดอยางสะดวก และลมเลิกความตัง้ใจซือ้เพ่ือไปซ้ือแหลงอืน่แทน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี   

ความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม โดยดานสถานที่ ผูบริโภคใหความสําคัญ           

เรื่องความปลอดภัย มีเจาหนาที่ดูแลตลอดเวลาที่เปดใหบริการ และอยูใกลแหลงชุมชน อยูในระดับมาก

  1.2 ราคา โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 เพราะราคา      

มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑและราคาปรับเปลี่ยนสภาวการณตลาดหรือการตอรองลูกคามากที่สุด 

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) กลาววา ราคาเปนส่ิงท่ีแสดงถึงมูลคาของผลิตภัณฑและบริการ 

ลูกคาสวนใหญเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเพราะราคา จึงทําใหตนทุนของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับภาวการณ      

ในการแขงขันของตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559)             

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม              

โดยเฉพาะดานราคา ผูบริโภคใหความสําคัญเรื่องของราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา

  1.3  ผลิตภัณฑ โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสดุ มคีาเฉลีย่เทากับ 3.92 โดยเฉพาะ

ในประเด็นเรื่องหาซ้ือไดงายและผลิตภัณฑไดมาตรฐานโดยสรางความมั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 

สอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) ที่กลาววา ผลิตภัณฑของกิจการตองสามารถตอบสนองใหตรงตาม

ความตองการของลกูคาเพือ่ใหลกูคาเกดิการตดัสนิเลือกซือ้ผลติภณัฑใหเร็วทีส่ดุ โดยประกอบดวยปจจยัหนุนเสริม 

ไดแก ความหลากหลายของผลติภณัฑ คณุภาพของผลิตภณัฑ การออกแบบ ลกัษณะ ตราสินคา การบรรจหุบีหอ 

การบริการ ขนาด การรับประกัน และการรับคืนผลิตภัณฑหากเกิดปญหาชํารุดหรือเสียหาย สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และ ศุภร เสรีรัตน (2552, 80-81) กลาววาผลิตภัณฑ       

เสนอขายสูตลาดเพื่อสรางความสนใจใหกับลูกคากลุมเปาหมาย การจัดหาผลิตภัณฑ การใชหรือการบริโภค

ที่สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธ์ิ ทองรอด และ วราภรณ        

สารอนิมูล (2559) พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญตอการซือ้สินคาในตลาดนัดกลางคนื

ในภาพรวม โดยดานผลิตภัณฑ ผูบรโิภคใหความสําคัญเรือ่งสินคามีรปูแบบใหม ทนัสมัย แตกตางจากตลาดนดั

อื่นๆ และการจัดรานจําหนายสินคา/บริการออกเปนโซนๆ อยางชัดเจน ไมปะปนกัน 

  1.4  สงเสริมการตลาด โดยรวมใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ียเทากับ 3.12     

ในเร่ืองจัดแสดงสินคารวมกับหนวยงานตาง ๆ และมีการสะสมแตมมากท่ีสุด สอดคลองกับแนวคิดของ      

Kotler (2003) กลาววา การสงเสริมการขายเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอลูกคา โดยอาศัยการโฆษณา                

การจัดกิจกรรมทางการตลาด การสงเสริมการตลาด การใหขาวและประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 

เปนการกระตุนและสงเสรมิใหลกูคาเกิดความสนใจในตัวผลิตภณัฑ และเกิดการซ้ือผลิตภณัฑ เพือ่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคานั่นเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยฤทธิ์ ทองรอด และ วราภรณ สารอินมูล (2559) 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการซื้อสินคาในตลาดนัดกลางคืนในภาพรวม             

โดยดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหความสําคัญเร่ืองของการจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธที่ตั้ง
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ตลาดนัดตามแหลงชุมชนตางๆ และการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภครูจักตลาดนัด

 2. ผลการดําเนินงานของการเงิน โดยรวมใหความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48     

โดยเฉพาะผูประกอบการจะมุงเนนผลการประกอบกิจการตองมีผลกําไร ผูประกอบการมีความสามารถใน   

การบริหารเงินทุนใหเกิดสภาพคลอง โดยท่ัวไปแลวผูประกอบการไมไดใชเพียงตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน

ทางการเงินเพียงอยางเดียวมาวัดผลประกอบการ ซึ่งในปจจุบันอาจไมเพียงพอสําหรับผูประกอบการใน        

การสรางความสําเรจ็แกองคกร ดงัน้ัน เพ่ือสงเสริมใหเกิดการผลการดาํเนนิงานทางการเงนิทีด่ ีผูประกอบการ

จาํเปนตองอาศยัปจจัยท่ีไมใชตวัเงิน คอื การสรางมูลคาเพ่ิมใหกจิการหรอืการสรางความพึงพอใจใหกบัลูกคา 

ตลอดจนการสรางความประทับใจในตัวผลิตภัณฑเขามาสนับสนุนดวยเชนเดียวกันเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ

อยางตอเนื่องในระยะยาว (Kaplan & Norton, 1992, 71)

  ตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาด  

ที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง                   

จากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ สรุปไดดังนี้

  สมมติฐานท่ี 1 ผลติภณัฑมอีทิธพิลตอผลการดําเนินงานทางการเงนิ เพราะผลิตภณัฑเปนปจจยัหลัก

ของการเพิ่มยอดจําหนายหรือผลกําไร หากผลิตภัณฑมีคุณภาพและไดมาตรฐานผลิตภัณฑ มีรูปราง                    

ที่แตกตาง ลักษณะ เหมาะสมกับการใชงานสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดียอม  

เปนท่ีดึงดูดใจตอลูกคาใหการเลือกซื้อผลิตภัณฑอยางแนนอน สอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาววา ผลิตภัณฑหรือสินคาจําเปนตอง

มีอรรถประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑจําหนายได โดยมีแนวทางในการ

กาํหนดตัวผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 2 แนวทาง ไดแก (1) การสรางความแตกตางของผลติภัณฑ

โดยทีลู่กคาสามารถสัมผัสไดจริง มรีูปลักษณ การใชงานสายงาน มคีวามปลอดภัย สผีลิตภัณฑมคีวามคงทน 

โดยสิ่งเหลานี้สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหผูประกอบการได และ (2) ราคาสินคาที่ตํ่ากวา      

คูแขงขัน โดยการลดคุณสมบัติบางประการของผลิตภัณฑลง แตยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อทําให

ผลิตภัณฑราคาถูกลง และชวยประหยัดตนทุนการผลิตไดอีกชองทางหนึ่งดวย 2 แนวทางที่กลาวมานี้จะเปน

ปจจัยดึงดูดใจใหลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาไดเร็วข้ึน ทายท่ีสุดสงผลใหผูประกอบการมีผลการดําเนินงาน    

ทางการเงินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

  สมมติฐานที่ 2 ราคามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน เพราะราคาเปนปจจัยที่สําคัญ

ในดานการตลาด หากตั้งราคาไมเหมาะสมกับคุณภาพหรือปริมาณของผลิตภัณฑ อาจเกิดการเปรียบเทียบ

ของลูกคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑยี่หออ่ืนท่ีมีลักษณะเหมือนกันได สอดคลองกับแนวคิดของของศิริวรรณ       

เสรีรัตน, ศุภร เสรียรัตน, องอาจ ปทะวานิช และ ปริญ ลักษิตานนท (2546) กลาววา การกําหนดราคา             

ควรเปนไปตามกลไกตลาด โดยเฉพาะอยางย่ิงลูกคามีสวนในการกําหนดราคา คือ ลูกคาเต็มใจที่จะจาย      

เมื่อจํานวนเงินที่ไดจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือบริการท่ีลูกคาตองนําไปแลกเปล่ียนกับประโยชนที่ไดรับ        

โดยมูลคาของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบระหวางคุณคา ผลิตภัณฑ และราคาแลวนั้น มูลคาของผลิตภัณฑ   
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ทีไ่ดยอมสูงกวาราคาทีไ่ดจายออกไปเมือ่ตัดสินใจซ้ือ ดงังานวิจยัของจดิาภา แจมจันทรชนก (2554) ที่สรุปวา 

หากราคาสนิคาทีเ่ปนไปตามกลไกตลาดภายใตผลติภณัฑทีม่คีณุภาพ และมาตรฐานยอมนํามาซ่ึงการตดัสนิใจ

ซื้อของลูกคาไดเร็วข้ึน และยังสัมพันธกับงานวิจัยของ วารยา จันทรหอม (2556) ที่สรุปวา ทัศนคติและ

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภคท่ีมีตอตลาดนัดข้ึนอยูกับราคาและผลิตภัณฑเปนปจจัยหลัก    

เพราะตลาดนัดแตละแหงมีจํานวนผู ประกอบการท่ีหลากหลายรวมถึงมีการจัดจําหนายผลิตภัณฑ             

ประเภทเดียวกันจํานวนมาก  ดังน้ันหากผลิตภัณฑประเภทเดียวกันแตราคาถูกกวายอมสงผลใหมี               

จาํนวนลกูคาเขาถงึผลติภณัฑไดมากกวาหรอืซือ้ผลติภัณฑไดเร็วขึน้ ยอมนาํมาซึง่ยอดขายของกิจการทีเ่พิม่ขึน้ 

ทายท่ีสุดทําใหผลการดําเนินงานทางการเงินของผูประกอบการเปนไปในทิศทางบวกหรือยอดขายเพิ่มข้ึน    

เชนเดียวกัน

  สมมติฐานที่ 3 สถานที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน เพราะหากการตั้งรานคาอยู

ในสถานที่ จัดจําหนายสินคาท่ีเหมาะสม มองหาไดงายยอมเปนท่ีดึงดูดใจใหลูกคาเลือกซื้อสินคาไดงายขึ้น 

สอดคลองกบัแนวคดิของ Kotler (1994) กลาววาดานสถานท่ีเปนกิจกรรมทีเ่ก่ียวของกบับรรยากาศสิง่แวดลอม

ในการนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในดานคุณคาและคุณประโยชนของบริการ    

ที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้งและชองทางในการนําเสนอบริการ 

  สมมติฐานท่ี 4 สงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานทางการเงิน สอดคลองกับ

แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และ ปริญ ลักษิตานนท (2541, 33) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาดเปน  

กิจกรรมการสงเสริมท่ีนอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยพนักงานขายโดยเฉพาะการใหขาวและ                

การประชาสัมพันธ ซึง่สามารถกระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซือ้โดยลกูคาข้ันสุดทาย การสงเสริมการตลาด

แบงออกเปนการกระตุนผูบริโภคเรียกวาการสงเสริมการตลาดท่ีมุงสูผูบริโภค การกระตุนคนกลางเรียกวา    

การสงเสรมิการตลาด ทีมุ่งสูคนกลางและการกระตุนพนกังานขายเรียกวา การสงเสรมิการขายทีมุ่งสูพนกังานขาย 

สรุป
 ผลการวิจัยครั้งนี้ใชหนวยวิเคราะห คือ ผูประกอบการตลาดนัด จังหวัดลําปาง มุงเนนใหความสนใจ

สถานท่ีจดัจําหนาย โดยเฉพาะในดานทําเลท่ีตัง้ของรานหางายและสะดวก เพ่ือทําใหลกูคาท่ีเขามาใชบริการ

สามารถเขาถึงไดงาย แตใหความสนใจในสงเสริมการตลาดไมมากนักเน่ืองจากผูประกอบการตลาดนัด        

สวนใหญเปนผูประกอบการขาจรไมไดประจํา ณ ตลาดน้ันๆ ทุกวัน แตเปนการหมุนเวียนสถานที่จําหนาย   

ตามกําหนดการจดัต้ังตลาดนดัในหนึง่สัปดาห ทาํใหผูประกอบการไมใหความสาํคัญตอการสงเสรมิการตลาด

แตอยางใด กลับเนนการใหบริการเพ่ือใหลูกคาไดจดจํา และจําหนายสินคาหรือบริการที่แตกตางจาก                 

ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่มีจําหนายเหมือนกัน

 สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพล    

ตอพฤตกิรรมการใชบริการตลาด จงัหวัดลําปาง เพ่ือนําผลการศกึษามาใชเปนแนวทางปรบัปรุงแผนการตลาด

ใหครอบคลุมทุกกลุมผูบริโภคและทําใหผูบริโภคมีระดับความพึงพอใจสูงสุด
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