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หลกัการและเหตุผล 
 
 ตลาดสด เป็นรากฐานส าคญัของโครงสร้างเมือง และเป็นศูนยก์ลางวิถีชีวิตชุมชนชาวไทย
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีบทบาทหนา้ท่ีเป็นพื้นท่ีพบปะของผูค้นเพื่อซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้
ทั้งในชุมชนเองและระหวา่งเมืองต่างๆ ปัจจุบนั เม่ือเมืองมีการขยายตวัตามการเพิ่มของประชากรจึง
เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้จ  านวนและรูปแบบของตลาดสดรวมทั้งวิถีชีวิต
ของคนในทอ้งถ่ินเกิดการเปล่ียนแปลงจากการด าเนินชีวติท่ีเรียบง่าย ท่ีมีพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย
แบบเก่าท่ีเป็นการอุดหนุนเก้ือกูลคนรู้จกัคุน้เคยกนัตามร้านคา้ท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัท่ีพกัอาศยัหรือตลาด
สด ไดเ้ปล่ียนเป็นการด าเนินชีวติท่ีมีความสลบัซบัซอ้นมากข้ึน (วไิลรัตน์ เสียมภกัดี, 2553) 
 ตลาดสดของจงัหวดัเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในแต่ละอ าเภอ โดยมี
ต าแหน่งท่ีตั้งสัมพนัธ์กบัชุมชน ถนน และประตูเมือง รวมถึงองคป์ระกอบดา้นการคมนาคมขนส่ง 
เช่น ท่าเรือ เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ ต่อมา เมืองกบัชนบทไดมี้การขยายตวักวา้งข้ึน 
ภายหลงัการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เน่ืองจากพื้นท่ี
ชนบทถูกเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อคา้ขาย เม่ือมี
การตดัถนนเขา้สู่หมู่บา้น ชุมชนก็ไดเ้ร่ิมหนัมาพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก และรับเอาวิถีชีวิต
ชาวเมืองเขา้มาสู่ชุมชน การขยายตวัของเมืองเร่ิมกระจายไปสู่บริเวณรอบนอกมากข้ึน และมีขนาด
ใหญ่เกินกว่าตลาดเดิมท่ีมีอยู่จะให้บริการได้ทัว่ถึงอย่างเพียงพอแก่พื้นท่ีของเมืองท่ีอยู่ห่างไกล
ออกไปจากบริเวณพื้นท่ีท่ีตลาดเดิมให้บริการอยู่ จึงมีตลาดใหม่ๆ เกิดข้ึนต่อมา โดยท าเลท่ีตั้ ง
สัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงจะตั้งอยู่ใกล้กบัย่านการคา้ท่ีมีมาแต่อดีต และย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชน ซ่ึง
ปัจจุบนัมีตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จ านวน 10 แห่ง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 
และช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา ประชาชนไดจ้บัจ่ายซ้ือขายในตลาดสดน้อยลง และใช้บริการของห้างคา้
ปลีกคา้ส่งสมยัใหม่แทน เน่ืองจากมีส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด และสินคา้หลากหลาย
มากกวา่ ส่งผลใหจ้ านวนตลาดสดลดนอ้ยลงจากในอดีตท่ีผา่นมา โดยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาคาดวา่มี
ตลาดสดในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ปิดตวัลงไปมากกวา่ 10 แห่ง หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 30 
(ภทัรพงษ ์ตั้งสุทธิธรรม, 2555: สัมภาษณ์) 
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 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการตลาดสดรวมถึงพ่อคา้แม่คา้ของสดในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่
ก าลงัไดรั้บผลกระทบจากการลงทุนของผูค้า้ปลีกขนาดใหญ่กลุ่มโมเดิร์นเทรด (Modern Trade)
ค่อนขา้งมาก จากการเปิดเสรีทางการคา้ในยุคโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ท่ีมีการเปิดโอกาสให้
กระแสทุนจากต่างชาติเคล่ือนยา้ยเขา้มามีบทบาทต่อระบบธุรกิจและเศรษฐกิจไทย โดยผูค้า้ปลีก
ยกัษ์ใหญ่เหล่าน้ีมีเป้าหมายอย่างชดัเจนในการเขา้มาแทนท่ีตลาดสด ห้างขนาดกลาง และร้านคา้
ปลีกหรือร้าน “โชวห่์วย” ในชุมชน ส่งผลให้จ  านวนร้านขายของช าในชุมชนมีจ านวนลดลง ซ่ึงใน
ปัจจุบนักลุ่มโมเดิร์นเทรดก็ไดมี้การปรับตวัลดขนาดห้างลง (Downsizing) เป็นร้านขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก และมีโครงการตั้งร้านลีดเดอร์ไพรซ์เช่น บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และโลตสั เอ็กซ์เพรส 
คอนวีเนียนสโตร์ ของเทสโก ้โลตสั ท่ีไดล้ดขนาดพื้นท่ีของห้างให้เล็กลงและเปิดให้บริการตาม
ชุมชนต่างๆ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการเขา้สู่ชุมชนไดส้ะดวกและใกลชิ้ด
มากยิ่งข้ึน เช่น โลตัส เอ็กซ์เพรส สาขาตลาดต้นพยอม บนถนนสุเทพ และยงัได้เปิดสาขาใน
ป๊ัมน ้ามนัเอสโซ่หลายสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนั้น ยงัมีกลุ่มโมเดิร์นเทรดรายอ่ืนๆ ท่ีมีห้าง
ร้านในลกัษณะคอนวีเน่ียนสโตร์แบบเดียวกบัโลตสั เอ็กซ์เพรส หรือเซเว่น - อีเลฟเว่นเกิดข้ึนอีก
จ านวนมาก ซ่ึงการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มโมเดิร์นเทรดดว้ยกนัเองก็จะมีความรุนแรงยิ่งข้ึน ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการตลาดสดและพ่อคา้แม่คา้ของสดได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ือง (ประชาชาติธุรกิจ, 
2554: ออนไลน์) อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัตลาดสดในจงัหวดัเชียงใหม่เร่ิมมีการปรับโฉมใหม่ ไม่
แตกต่างไปจากห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ แต่ยงัมีจุดเด่นในด้านการบริการโดยผูซ้ื้อผูข้ายมี
ความสัมพนัธ์แบบญาติมิตร และคุน้เคยกนัตามวิถีชีวิตแบบไทย นอกจากนั้น ตลาดสดในจงัหวดั
เชียงใหม่ เร่ิมให้ความส าคญักบักลยุทธ์ประสมทางการตลาดมากยิ่งข้ึน เช่น ด้านสถานท่ี มีการ
รักษาความสะอาด ไม่ใหเ้ปียกเฉอะแฉะ มีการระบายอากาศเพียงพอ มีสถานท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้
อยา่งเพียงพอ ส่วนดา้นราคา ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดใ้นราคายอ่มเยาและสามารถต่อรอง
ราคาได ้มีการขายปลีกและแยกขายตามความตอ้งการของผูซ้ื้อ ส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ผูข้ายวางสินคา้
เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกนั เพื่อสะดวกในการดูแลความสะอาด เป็นตน้ (ส านกังานการคา้ภายใน
จงัหวดัเชียงใหม่, 2551) ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ก็มี
การเปล่ียนแปลง โดยผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคัญกับการจับจ่ายสินค้าในสถานท่ีท่ีมีความ
สะดวกสบายมากข้ึน การช าระค่าสินคา้ผา่นบตัรเครดิต ประกอบกบักลยุทธ์ทางดา้นการตลาดของ
ธุรกิจโมเดิร์นเทรดท่ีมีทั้งการลดราคา การสมคัรสมาชิก และ การสะสมแตม้ เป็นตน้ ส่งผลให้พ่อคา้
แม่คา้ในตลาดสดจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้ทนักบัความเปล่ียนแปลง ทั้งจากภาพลกัษณ์ท่ีคนส่วน
ใหญ่ยงัคิดว่าตลาดสดมีความไม่ถูกสุขลกัษณะ มีน ้ าขงัเฉอะแฉะ มีกล่ินเหม็นจากท่อระบายน ้ า มี
ขยะเกล่ือนกลาด เป็นตน้ ท าให้ผูบ้ริโภคหลีกหนีจากตลาดสดหันไปนิยมซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ 
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“ตลาดติดแอร์” กันมากข้ึน การจบัจ่ายสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชว์ห่วย หรือการ
เดินตลาดสดก็อาจลดจ านวนลงเร่ือยๆ เม่ือเทียบกบัในอดีต (ดาราวรรณ สุกลวงศ,์ 2552)  

ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับตวัเพื่อความอยู่รอดของตลาดแบบวิถีไทย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักับ
ร้านคา้กลุ่มโมเดิร์นเทรดได ้โดยหันมาให้ความส าคญักบัการพิจารณาส่วนประสมทางการตลาด
บริการ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีเพื่อรักษาฐานผูบ้ริโภคเดิม และ
เพิ่มฐานผูบ้ริโภคใหม่ในระยะยาว ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้
ผูป้ระกอบการตลาดสดสามารถน าผลการศึกษามาปรับปรุงและเป็นแนวทางในการวางแผนดา้น
การตลาดบริการของตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเพื่อรักษาไวซ่ึ้งวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของ
ชุมชน รวมถึงขนบธรรมเนียมการจับจ่ายซ้ือขายสินค้าแบบพื้นเมืองชาวเหนือ รวมถึงเพื่อให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในทอ้งท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดอยา่งย ัง่ยนื 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาด
สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 1.3.2  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยุทธ์
ทางการตลาด ของผูป้ระกอบการตลาดสดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป 

 
นิยามศัพท์ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการ  หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ตลาดสด หมายถึง สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้ห้ผูค้า้ใชเ้ป็นท่ีชุมนุม เพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภท
สัตว ์เน้ือสัตว ์ผกั ผลไม ้หรืออาหารอ่ืนท่ีมีสภาพเป็นของสดประกอบ หรือ ปรุงแลว้ หรือของเสีย
ง่าย ทั้ งน้ีไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืน ด้วยหรือไม่ก็ตาม (พระราชบัญญัติการ
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สาธารณสุข พ.ศ.2535) (การศึกษาคร้ังน้ี หมายถึง ตลาดสดในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ จ  านวน 10 แห่ง 
ไดแ้ก่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดเมืองใหม่ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสมเพชร ตลาดวโรรส ตลาดค า
เท่ียง ตลาดตน้พยอม ตลาดประตูกอ้ม ตลาดหนองหอย และตลาดธานินทร์) 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ซ้ือสินคา้จากตลาดสดในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ จ  านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 
ตลาดสันป่าข่อย ตลาดเมืองใหม่ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสมเพชร ตลาดวโรรส ตลาดค าเท่ียง 
ตลาดตน้พยอม ตลาดประตูกอ้ม ตลาดหนองหอย และ ตลาดธานินทร์ 


