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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาด
สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีใช้
บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มา
ใชบ้ริการตลาดสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มาใชบ้ริการตลาดสดบ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ – วนั
ศุกร์ เวลา 18.01 น. – 24.00 น. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้บริการตลาดสดมาก
ท่ีสุดคือ ตวัเอง สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือจากตลาดสดคือผลไม ้ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในตลาดสดแต่
ละคร้ังโดยเฉล่ีย คือ 201 – 500 บาท และ เหตุผลหลกัท่ีเลือกใชบ้ริการตลาดสดคือ อยูใ่กลบ้า้น ท่ี
พกั หรือท่ีท างานส่วนผลการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
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ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
ดา้นสถานท่ี คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ  
ดา้นราคา คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความ

เหมาะสม 
ดา้นบุคลากร คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงิน

ถูกตอ้ง เป็นตน้  
ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสด

ใหม่ 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้น

ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 
ดา้นกระบวนการให้บริการ คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และ

เคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน

กลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring service marketing mix factors affecting 
consumers towards selecting fresh markets in Mueang Chiang Mai District. Data collection was 
compiled by the distribution of 400 questionnaires to customers of fresh markets in Mueang 
Chiang Mai District. The given data were then analyzed by descriptive statistics composing of 
frequency, percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were married females, aged between 31 – 40 
years old. They graduated with Bachelor Degrees. They were government officers. Their monthly 
incomes were among 15,001 – 20,000 baht. They came to fresh markets 3-4 times per week, on 
weekdays, during 6.01 PM – midnight. The people who influenced their decisions to select fresh 
markets were themselves. The merchandise they usually purchased was fruit. They spent 
approximately 201 – 500 baht each time. The main reason affected their decisions to select fresh 
markets was accessibility of the fresh markets from their dwellings or work places.   

According to the study, the service marketing mix factors affected their fresh market 
selection decision at high level were Place, Price, People and Product respectively. The service 
marketing mix factors affected their fresh markets selection decision at medium level were 
Physical Evidence, Process and Promotion respectively.  
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In term of Place, the topmost sub-factors affecting their decision was accessible location 
of the fresh markets. 

In term of Price, the topmost sub-factors affecting their decision was reasonable prices of 
fresh food i.e. vegetable, fruit, meat and seafood. 

In term of People, the topmost sub-factors affecting their decision was integrity of 
sellers. 

In term of Product, the topmost sub-factors affecting their decision was freshness of food 
i.e. vegetable, fruit, meat and seafood. 

In term of Physical Evidence, the topmost sub-factors affecting their decision was 
overall cleanliness of the market. 

In term of Process, the topmost sub-factors affecting their decision was accuracy of price 
calculation. 

In term of Promotion, the topmost sub-factors affecting their decision was public relation 
strategy of the fresh markets. 
 
 


