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กลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดป๊อปอัพ การเปิดรับ
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ 

Marketing Communication and Public Relations Strategies of Pop Up 
Market, Consumer’s Exposure and Attitude Toward Pop Up Market 

อนัตต์ตา กลิ่นจันทร์2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดป๊อปอัพ (2) เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ (3) เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ โดยใช้แนวทางการวิจัยแบบคุณภาพ
ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดที่เป็นที่นิยม 2 แห่ง คือ เดอะ
เกรทเอ้าท์ดอร์มาร์เก็ต และ อาร์ตบ๊อกซ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้จัดตลาดนัดป๊อปอัพจ านวน 2 
ท่านและนักการตลาดจ านวน 1 ท่าน และใช้แบบสอบถามออนไลน์จ านวนทั้งหมด 400 ชุด แบ่งเป็น
ตลาดนัดป๊อปอัพเดอะเกรทเอ้าท์ดอร์ จ านวน 200 ชุดและตลาดนัดป๊อปอัพอาร์ตบ๊อกซ์จ านวน 200 
ชุด เพื่อศึกษาถึงการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อป -
อัพ รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า (1) ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่งเลือกใช้เพียงสื่อใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (2) ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่งมีการก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการก าหนดรูปแบบและเอกลักษณ์ หลักการเลือกสถานที่ ก าหนด
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ การก าหนดเครื่องมือในการสื่อสาร และการร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุน  

ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า โดยภาพรวมการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาด
นัดป๊อปอัพพบเห็นข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและการสื่อสารแบบปากต่อปากในระดับนานๆ
ครั้ง และมีทัศนคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริโภคลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีการ
เปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง
กัน จะมีทัศนคติต่อตลาดนัดป๊อปอัพแตกต่างกัน และการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อตลาดนัดป๊อปอัพ             
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, การประชาสัมพันธ์, การเปิดรับข่าวสาร, ทัศนคติของ
ผู้บริโภค, ตลาดนัดป๊อปอัพ 
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Abstract 

 The purpose of this research is to (1) to study the marketing 
communication strategies and public relations of the pop-up market. (2) To study 
consumer exposure, public relations, and consumer attitudes towards the pop-up 
market. (3) To study the relationship between exposure, public relations, and 
consumer attitudes toward the pop-up market. Using quality research methods, 
strategies, communication, marketing and public relations of two popular fleets, The 
Great Outdoors and Art Box, with in-depth interviews, the number of popup 
marketers. 2 persons and 1 marketer and 400 online questionnaires. 

 The results of qualitative research showed that (1) Both pop-ups have used 
only new media to promote news. (2) Both pop-ups have the same marketing 
communication strategy. With style and identity. Location selection Set time for 
public relations. Defining communication tools and cooperation with supporting 
organizations.  

 The results of Quantitative research found that Overall, exposure to 
publicity in the pop-up market has seen the news through Facebook, Facebook fan 
page and word-of-mouth. And overall attitudes were at a high level. Different 
demographic characteristics will have different exposure to publicity. And consumers 
with different education levels and incomes. There will be different attitude towards 
the popup market. And public relations exposure is correlated with consumer 
attitudes towards the pop-up market. 

Keywords: Strategy, Marketing communication, Public relations, Exposure, Attitude, 
Pop-up market 
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ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานต่อ
สินค้าอุปโภคบริโภคเกิดความเปลี่ยนแปลงไป มีการเลือกซื้อและใช้สินค้าที่ค านึงถึงภาพลักษณ์และ
รูปแบบการใช้ชีวิต เพ่ือสะท้อนความเป็นตัวตนมากกว่าการเลือกใช้จากคุณประโยชน์ของสินค้าเป็น
ส าคญั  นอกจากนั้นผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังชื่นชอบความแปลกใหม่และความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การพัฒนาสินค้า รูปแบบสินค้าที่แปลกใหม่ รวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า จากเดิมที่เมื่อ
ต้องการเลือกดูหรือซื้อสินค้านั้นจ าเป็นต้องไปที่ร้านค้าเท่านั้น ต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นการ
จ าหน่ายอีกรูปแบบที่เปิดเพียงครั้งคราว โดยการจัดพื้นที่เพ่ือจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความ
เฉพาะกลุ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “ตลาดนัด (Pop up market)” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีชอบเลือกดูสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือให้ได้พบเห็นสินค้า
จริง ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นในรูปแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน 

ตลาดนัดรูปแบบใหม่นี้ อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ตลาดนัดป๊อปอัพ ฟลี มาร์เก็ต 
(Flea market) หรือ ตลาดอีเว้นท์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการจัดงานจะมีลักษณะคล้ายกัน 
คือเป็นการรวบรวมเอาสินค้าหลากหลายชนิดมาไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งภายในระยะเวลา
ประมาณ 2-3 วัน ในช่วงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ และในการจัดงานแต่ละครั้งจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์และ
สถานที่จัดงานให้ไม่ซ้ ากัน เช่น บางตลาดนัดป๊อปอัพจะใช้คอนเซ็ปต์ส าหรับธุรกิจสินค้ารักษ์โลก หรือ
มีการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมอ่ืนๆควบคู่ในงานด้วย รวมถึงอาจมีการเชิญธุรกิจของผู้มีชื่อเสียง     
คนดังเข้าร่วมงาน เพ่ือเป็นการดึงดูดให้มีผู้สนใจมากขึ้น และที่ส าคัญตลาดนัดป๊อปอัพในประเทศไทย
ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ไทยของคนรุ่นใหม่ที่ผลิตและออกแบบเอง ซึ่งจะเน้นเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพและแบบที่เฉพาะตัวที่ไม่ซ้ าใคร (SME Thailand, 2014) 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ของตลาดนัดป๊อปอัพ 
2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ  
3. เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประชาสัมพันธ์และทัศนคติที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพของ

ผู้บริโภค 
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วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดป๊อปอัพ การ
เปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ   ได้แบ่งการวิจัย
เป็น  2 ส่วน กล่าวคือ ในส่วนแรกเป็นการศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดป๊อปอัพ โดย

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้จัดตลาดนัดป๊อปอัพที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รูปแบบและเอกลักษณ์ของตลาดนัดป๊อปอัพ ที่ละ 1 ท่าน รวม
เป็น  2 ท่านและนักการตลาดจากมุมมองภายนอกธุรกิจการจัดตลาดนัดป๊อปอัพ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 3 ท่าน โดยท าการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ  .ศ .  2559 ถึง มกราคม พ  .ศ  .  2560  ส่วน
ที่สอง เป็นการศึกษาการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัด  
ป๊อปอัพ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) โดยวิธีการส ารวจ  (Survey Research)  
แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Descriptive study)  โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม โดยตลาดนัดป๊อปอัพเดอะเกรทเอ้าท์ดอร์มาร์เก็ต 
(The Great Outdoor Market) จ านวน 200 ชุด และตลาดนัดป๊อปอัพอาร์ตบอกซ์ (Artbox) 
จ านวน 200 ชุด เช่นกัน จากนั้นจึงน าแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด และประมวลข้อมูลโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) for 
WINDOWS 

 

ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาเชิงคุณภาพในประเด็นกลยุทธ์การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ตลาดนัด     
ป๊อปอัพ พบว่า มีทิศทางในการก าหนดกลยุทธ์และการประชาสัมพันธ์ไปในแนวทางเดียวกัน 
ดังต่อไปนี้  

1. ประวัติความเป็นมาของตลาดนัดป๊อปอัพ ตลาดนัดป๊อปอัพเดอะเกรทเอ้าท์ดอร์มาร์เก็ต 
(The great outdoor market) และตลาดนัดป๊อปอัพอาร์ตบ๊อกซ์ (Artbox) ทั้งสองแห่ง เริ่มจัดขึ้น
ในช่วงปี พ.ศ.2557- 2558 โดยเกิดข้ึนจากแนวคิดของกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นว่าใน
ช่วงเวลานั้นยังไม่มีตลาดนัดที่มีคอนเซ็ปต์หรือแนวคิดในการจัดงานที่มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด รวมถึง
อยากสร้างพ้ืนที่สาธารณะ (public space) ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ (lifestyle) แบบคนเมือง ซึ่งจะเป็น
สถานที่ที่รวมสินค้าประเภทเสื้อผ้า แฟชั่น งานศิลปะ และอาหารที่มีความแปลกใหม่  

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ตลาดนัดป๊อปอัพเดอะเกรทเอ้าท์ดอร์มาร์เก็ต มีกลุ่มผู้บริโภคและ
กลุ่มผู้เช่าร้านเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มคนที่สนใจสินค้าที่เน้นด้านการออกแบบ (design) ส่วนตลาด
นัดป๊อปอัพ อาร์ตบ๊อกซ์ คือกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนปลาย ที่มีอายุตั้งแต่ 18-26 ปี เพราะว่าเป็นช่วง
อายุที่ยังติดตามกระแส และมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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3. การก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์รูปแบบและเอกลักษณ์          
3.1) รูปแบบและเอกลักษณ์ ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่งมีรูปแบบโดยรวมที่คล้ายกัน คือ 

เป็นงานทีจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ในรูปแบบไลฟ์สไตล์ (lifestyle) ของคน
เมืองที่ทันสมัย มีแนวคิด (Concept) ในการจัดงานแต่ละครั้งแตกต่างกัน โดยประกอบไป
ด้วยร้านประเภทแฟชั่น ศิลปะ ดนตรี และอาหาร ซึ่งทุกๆร้านจะน าเสนอสินค้าที่แปลกใหม่
และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  

3.2) การเลือกสถานที่จัดงาน ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่งมีหลักส าคัญในการเลือกสถานที่
จัดงาน คือ สถานที่จัดงานจะต้องอยู่ในตัวเมืองของกรุงเทพมหานครที่การคมนาคมสะดวก 
และมีที่จอดรถที่รองรับทั้งกลุ่มผู้เช่าร้านค้าและกลุ่มผู้บริโภค หรืออยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า หรือ
เป็นพื้นที่ท่ียังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก (Hidden space) 

3.3) การเลือกใช้สื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่ง เลือกใช้สื่อใหม่
เป็นหลัก ได้แก่ สื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย เฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม ยูทูบ การเขียน
ประชาสัมพันธ์จากส านักข่าวฝ่ายออนไลน์ การเขียนประชาสัมพันธ์จากผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อ
สังคมออนไลน์ และมีการใช้การสื่อสารแบบปากต่อปาก 

3.4) ระยะเวลาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตลาดนัดป๊อปอัพมีหลักการในการประชาสัมพันธ์
จะเริ่มด าเนินการก่อนจะเริ่มจัดงานเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ 

3.5) การจัดกิจกรรมทางการตลาด ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่งมีการใช้กิจกรรมทาง
การตลาด ได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปะ และกิจกรรมด้านดนตรี เช่น การวาดภาพเหมือน และ 
การจัดคอนเสิร์ต 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ เรื่องการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดป๊อปอัพ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ติดตามข่าวสารผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม กลุ่มตัวอย่างไม่
เคยพบเห็นการประชาสัมพันธ์ตลาดนัดป๊อปอัพผ่านสื่อเว็บไซด์สาธารณะ สื่อบล็อกสาธารณะ (Blog) 
และสื่อโซเชียลมีเดียของร้านค้าที่จะมาจ าหน่ายภายในงาน  ความถี่ในเปิดรับข่าวสารของตลาด The 
great outdoor market โดยภาพรวมอยู่ในระดับนานๆครั้ง โดยเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสื่อบุคคล 
(เพ่ือน,แฟน,สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด)  

ผลวิเคราะห์ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดนัดป๊อปอัพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี  (1) ทัศนคติ
เกี่ยวกับตลาดนัดป๊อปอัพ ด้านสถานที่จัดงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ช่วงเวลาในการจัด
ตลาดนัดป๊อปอัพ (16.00-22.00 น.) มีความเหมาะสมดี (3) ด้านร้านค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นภายใน
งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4) การจ าหน่ายเสื้อผ้าที่มีคุณภาพ ด้านร้านค้าประเภทสินค้า    
ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ภายในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (5) การจ าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่
สวยงาม น่ารัก ด้านร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (6) 
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ร้านอาหารภายในตลาดนัดป๊อปอัพ มีหน้าตาน่ารับประทาน และกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดงานตลาดนัดป๊อปอัพ market โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ(6) การ
เปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดป๊อปอัพ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคต่อ
ตลาดนัดป๊อปอัพ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของตลาดนัดป๊อป
อัพ อภิปรายได้ว่ากลยุทธ์การเลือกใช้สื่อใหม่ และกลยุทธ์การตลาดกับการเลือกใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Networking) ในการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากตลาดนัดป๊อปอัพมีการเลือกใช้
เครื่องมือสื่อสารประเภทสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลักในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ธีรยุส 
วัฒนาศุภโชค (2551) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ท าให้สื่อใหม่มีอิทธิพลในการสื่อสารมากขึ้น ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย พฤติกรรมที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น เด็ก
รุ่นใหม่มีการสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์เป็นของตนเองมากขึ้น สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุมาลี สังข์ศรี และคณะ (2548) ศึกษาเรื่อง การจัดการการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต: พิพิธภัณฑ์  พบว่า การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 
เช่น การประชาสัมพันธ์ถึงตัว ซึ่งสื่อใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบรายบุคคล สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เสกสรร สายสีสด (2549) ที่ได้กล่าวว่า สื่อใหม่และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
ช่องทางที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
ให้ข้อมูลได้มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ ทั้ง ข้อความ ภาพ และเสียง รวมถึงสามารถสื่อสารได้กว้างขวางทั่วโลก 

 กลยุทธ์ของการสื่อสารแบบปากต่อปาก ตลาดนัดป๊อปอัพมีการสื่อสารในลักษณะของการ
สื่อสารแบบปากต่อปาก ในการบอกต่อของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้เช่าร้านค้า ซึ่งเป็นการพูดถึงใน
ข้อดีของตลาดนัดป๊อปอัพแต่ละแห่งในลักษณะการเชิญชวนให้มาร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Willmshurst  (1990) ได้กล่าวว่าการสื่อสารแบบปากต่อปาก เป็นการรวบรวมการใช้สื่อหลากหลาย
ชนิดเพ่ือประยุกต์ใช้เข้าด้วยกัน เช่น การสร้างกระแสเพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคบอกต่อกันเอง (Buzz 
Marketing) การสร้างกระแสให้บอกต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Viral Marketing) หรือการสร้าง
กระแสผ่านสังคมท้องถิ่นหรือรากหญ้า (Grassroots Marketing) เพราะอิทธิพลของการท างาน
ร่วมกันของสื่อบุคคล (Influencer) และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 
สามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดี 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการเปิดรับของตลาดนัดป๊อปอัพพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุและรายได้ 
แตกต่างกัน จะมีการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกัน ย่อมมีการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากเฟซบุ๊กแฟนเพจของตลาดนัดป๊อปอัพ
อาร์ตบ๊อกซ์ที่แตกต่างกัน ตามที่ Willan D. Brook (1971) ได้กล่าวว่าอายุของผู้รับสารเป็นผลที่ท าให้
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ความคิด และพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุมากกว่ามักเปิดรับข่าวสาร
การต่าง ๆ เพ่ือใช้ในลักษณะของการค้นคว้าและหาข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่วัยหนุ่มสาวจะมีการ
เปิดรับสารเพ่ือความบันเทิงมากกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน ดังที่ ปรมะ สตะเวทิน (2538) กล่าวว่า รายได้มี
ความส าคัญต่อผู้รับสารโดยผู้ที่มีรายได้มาก จะมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และมักใช้สื่อในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่
เคร่งเครียดกว่า เช่น ข่าวสารบ้านเมือง ปัญหาสังคมเศรษฐกิจ หรือบทบรรณาธิการต่าง ๆ 

 ตลาดนัดป๊อปอัพทั้งสองแห่ง มีทัศนคติที่แตกต่างกัน  โดยตลาดนัดป๊อปอัพอาร์ตบ๊อกซ์ จาก
ผลการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีพบว่าระดับการศึกษา และรายได้ ของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อตลาดนัดป๊อปอัปที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ Burgoon (อ้างถึงใน ปรมะ 
สตะเวทิน) ได้กล่าวว่า ระดับการศึกษามีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน เนื่องจากระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลระดับความรู้ ส านึกคิด และอุดมการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ผู้ที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าจะเข้าใจในเรื่องราวต่างๆได้ดีกว่า เชื่อถือสิ่งต่าง ๆ ค่อยข้างยาก และวิเคราะห์
ข้อมูลต่าง ๆ มากกว่า และรายได้ที่แตกต่างกันท าให้ทัศนคติของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2536) ได้กล่าวว่า เหตุจูงใจในการตัดสินใจใช้บริการซ้ า ๆ มีจุดเริ่มต้น
จากปัจจัยการกระตุ้นที่เข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ซึ่งความรู้สึกนึกคิดจะมีอิทธิพลใน
ลักษณะต่างๆ จึงเกิดการตอบสนองออกมาเป็นความพึงพอใจหรือการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ณัฐศักดิ์ วรวิทยานนท์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการ
ผ่านออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่างกัน จะมีทัศนคติต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านสื่อ
ออนไลน์แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. จากผลการศึกษาพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทางตลาดนัดป๊อปอัพป๊อปอัพทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดนัดป๊อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป๊อปอัพ Artbox ใช้นั้น ยังไม่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยติดตามและไม่เคยพบ
เห็นสื่อประชาสัมพันธ์บางช่องทาง ดังนั้น ทางผู้ประกอบการตลาดนัดป๊อปอัพป๊อปอัพทั้งตลาดนัดป๊
อปอัพ The great outdoor market และตลาดนัดป๊อปอัพ Artbox จึงควรท าการปรับปรุงสื่อ
ประชาสัมพันธ์และก าหนดกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม 

2.  จากผลการศึกษาพบว่าทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งตลาดนัดป๊
อปอัพ  The great outdoor market และตลาดนัดป๊อปอัพ  Artbox อยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น
ผู้ประกอบการตลาดนัด ป๊อปอัพ  The great outdoor market และตลาดนัดป๊อปอัพ  Artbox จึง
ควรท าการเพ่ิมกลยุทธ์เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าเป้าหมาย 
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