
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาด
สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
เน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- ทบทวนวรรณกรรม 
- ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดบริการ  
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช ้

ส าหรับธุรกิจบริการเพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ท่ีจะสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนส าคญั ส่วนประสมทางการตลาด
ดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้น มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็นส่วน
หน่ึงของการบริการดว้ย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ คือการไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของการบริการไดเ้หมือนกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ 7P's 
เขา้มาช่วยบริหารจดัการกบัธุรกิจ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ 2549 : 29) 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4P's ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ หรือการบริการ 
ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่อมา มีการร่วมกนัปรับปรุง 
และเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนประกอบ ท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาอีก 3P's คือ ด้านบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และด้านการสร้างลกัษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ 
จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้นของการบริการ สายการ
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บริการ ไปจนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย เช่นเดียวกบัการพิจารณาผลิตภณัฑ์ของ
ธุรกิจทัว่ไป เพื่อสนองความตอ้งการ และท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ถึงแมผ้ลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการอาจ
ไม่มีตวัตนท่ีจบัตอ้งไดเ้สมอไป แต่ผลิตภณัฑ์นั้นก็ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) กล่าวคือ มีมูลค่า 
มีประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ช้ได ้จึงจะมีผลให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได ้ทั้งน้ี ความ
ครอบคลุมในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์ถือเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจบริการ  

2. ดา้นราคา (Price) ราคาเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในขั้นตอนของการประเมินทางเลือกและตดัสินใจซ้ือ โดยปกติแลว้ 
ผูบ้ริโภคนิยมผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีราคาไม่แพง ผูป้ระกอบการจึงพยายามท่ีจะลดตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ และเสนอขายในราคาท่ีไม่แพงหรือใชปั้จจยัอ่ืนๆ ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
ในขณะเดียวกนั ราคาเปรียบเสมือนตน้ทุนของลูกคา้ ดงันั้น บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจึงควรอยูใ่นระดบั
ท่ีเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลอยา่งมากในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3. ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท่ีตั้ งของผู ้
ให้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง อนัเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัของการตลาดบริการ ทั้งน้ี ความ
ยากง่ายในการเขา้ถึงการบริการนั้น มิไดห้มายแต่เพียงการเขา้ถึงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
การติดต่อส่ือสารกับผูใ้ห้บริการด้วย ดังนั้ น ประเภทของช่องทางการจัดจ าหน่ายและความ
ครอบคลุมดา้นการติดต่อส่ือสารจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงการบริการอีกดว้ย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารกบัตลาดด้วย
วธีิการต่างๆ เพื่อการจูงใจใหมี้การซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ซ่ึงแมก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย อาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัการบริการบางประเภทได ้ดว้ย
ขอ้จ ากดัในการน าเสนอคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นรูปธรรม แต่ในสนามแห่งการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจ านวนมากได้หันมาให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการขายและเร่ิมคิดค้น     
กลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคา้  

5. ดา้นบุคลากร (People) ในธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหน้าท่ีผลิต
การบริการแลว้ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีในการขายการบริการไปพร้อมๆ กนัอีกดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการคดัเลือก อบรม 
และจูงใจพนกังานผูใ้หบ้ริการใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เพื่อสร้างความแตกต่าง
ใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งขนั พนกังานจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการลูกคา้แต่ละราย และมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ทั้งน้ี การบอก
กนัปากต่อปากระหวา่งลูกคา้เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ ลว้นมีผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อกิจการ  
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6. ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) ในธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่ง
มอบบริการมีความส าคญัเคียงคู่ไปกบับุคลากรผูใ้ห้บริการ ดงันั้นระบบการส่งมอบบริการจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดัการกบัพนกังาน ระดบัความรู้ในการใช้
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการของพนกังาน อ านาจตดัสินใจของพนกังาน รวมไปถึงการท่ี
มีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ ดังนั้ นนอกจากความถูกต้องแม่นย  าในการ
ปฏิบติังานแลว้ ธุรกิจบริการยงัตอ้งเนน้การส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และประทบัใจลูกคา้  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) 
ประกอบดว้ย อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคาร การจดัวางส่ิงอ านวยความสะดวก และองคป์ระกอบ
ท่ีจบัต้องได้ทั้งหมดของการบริการ ลูกคา้จะสามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีทนัทีเม่ือมาใช้บริการท่ี
สถานท่ีให้บริการ โดยนอกเหนือจากวตัถุทางกายภาพท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานและการส่งมอบ
บริการแลว้ คุณภาพของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น บรรยากาศและภาพลกัษณ์ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงเกิดจากวตัถุทางกายภาพ เช่น บรรยากาศของบริษทัท่ีดูหรูหรา ทนัสมยั สามารถเกิดจาก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การจดัแสงสว่างภายในบริษทั และการแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 
ธุรกิจบริการจึงตอ้งมีการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้างคุณภาพรวม  
TQM (Total Quality Management) เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะอาด 
ความรวดเร็ว ความพร้อมของอุปกรณ์ และบุคลากร  

 
ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์, 2552) 

 Philip Kotler ไดก้ล่าวไวว้า่ การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเป็นการวิจยั
หรือคน้หาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคโดยใชค้  าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อ
คน้หาค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบไปดว้ย  

1. ใครบา้งอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นค าถาม
เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 4 ดา้น คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา
หรือจิตวเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์ 

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อให้
ทราบถึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ (Object) คือตอ้งการคุณสมบติัหรือส่วนประกอบของ
ผลิตภณัฑ ์(Product component) และความแตกต่างท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง (Competitive differentiation) 
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3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงไดต้ดัสินใจซ้ือ (Why does the consumer buy?) เป็นค าถาม
เพื่อตอ้งการทราบวตัถุประสงคใ์นการซ้ือ (Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ 
ดา้นร่างกายและดา้นจิตวทิยา 

4. ใครบา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) เป็น
ค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงบทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ยผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้

5.  ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น ซ้ือช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนัใด
ของเดือน ช่วงเวลาใดของวนั ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวนัส าคญัต่างๆ  

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือเช่น ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้าน
ขายของช า เป็นตน้ 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How does the consumer buy?) เป็นค าถามเพื่อตอ้งการ
ทราบขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ (Operations) ซ่ึงประกอบดว้ยการรับรู้ปัญหา การคน้หาขอ้มูล 
การประเมินผลทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และความรู้สึกหลงัการซ้ือ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้

จากตลาดสดน่าซ้ือ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้จาก
ตลาดสดน่าซ้ือ กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้ประเภทอาหารจากตลาดสดน่าซ้ือจ านวน 3 
แห่ง คือ ตลาดสดจตุจกัรล าพูน ตลาดสดอินทร อ าเภอเมืองล าพูนและตลาดสดอ านาจเจริญ อ าเภอ
ป่าซาง จงัหวดัล าพนู จ านวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้ความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุนอ้ยกวา่ 31 ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัหรือโรงงาน ส่วน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้จากตลาดสดน่าซ้ือ มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้จากตลาดสดน่าซ้ือ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ี
ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
สถานท่ี ดา้นผลิตภณัฑ ์และ ดา้นกระบวนการให้บริการ ตามล าดบั  ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ดา้นบุคลากร ตามล าดบัส่วนปัจจยั
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ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ อาหารประเภทผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ท่ีมีความสด
และสะอาด ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ 
การแสดงราคาสินคา้ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ การจดับริการท่ีจอดรถ
ท่ีเพียงพอและสะดวกปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ การจดั
บอร์ดให้ความรู้ดา้นอาหารในตลาดปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ ผูค้า้ท่ี
รักษาความสะอาดของร่างกายปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ 
การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบและ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ ความสะอาดของตลาด 

 
ปิยฉัตร เอกศักดิ์พรทว ี(2551) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้

บริการตลาดสดของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการตลาดสดของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยศึกษาประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการตลาดสดในเขตอ าเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลจากการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุระหวา่ง 20 – 35 ปี มีอาชีพรับราชการ ค่าเฉล่ียแสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการตลาดสดชุมชนริมเหนือ และใชบ้ริการตลาดสดในช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. โดยมีความถ่ี
ในการเลือกใช้บริการตลาดสดทุกวนั ส าหรับปัจจยัในการเลือกใช้บริการตลาดสด ค่าเฉล่ียยงั
อธิบายเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัภาวะน ้ามนัแพง ท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งประหยดัทั้งเวลา และค่าใชจ่้าย ผูบ้ริโภคจึง
ตอ้งการแหล่งซ้ือสินคา้ท่ีสามารถเดินทางไป-มาสะดวก ใกลแ้หล่งท่ีพกั สามารถให้บริการไดใ้น
ช่วงเวลาท่ีตอ้งการ และปัจจยัดา้นบุคคล/พนกังาน ซ่ึงผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากเช่นกนั 
เน่ืองจากตลาดสดเป็นธุรกิจให้บริการ บุคคล/พนกังาน หรือผูค้า้ จึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภค
พิจารณาในการเลือกใช้บริการตลาดสด ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในการ
เลือกใช้บริการตลาดสดของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่ริม สามารถเรียงล าดบัได้ดงัน้ี ปัจจยัด้าน
สถานท่ี ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ สินคา้ในตลาดสดท่ีมี
มาตรฐานและคุณภาพ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบั
แรก คือ การท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้เลือก ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก 
คือ เส้นทางในการเดินทางมายงัตลาดท่ีสะดวก ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีค่าเฉล่ีย
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สูงสุดล าดบัแรก คือ การมีผูค้า้คอยใหค้  าแนะน า ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก 
คือ การท่ีผูค้ ้ามีความเป็นกันเองและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้า ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรก คือ การการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสดอยา่ง
เหมาะสมและ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบั
แรก คือ การจดัระเบียบและความสะอาดของตลาด 

 
จริยา อนิทรรัศมี (2550) ไดศึ้กษา การปรับปรุงและพฒันาตลาดประเภทท่ี 1 โดยการมีส่วน

ร่วม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใ้ช้บริการตลาดและประเมินผลการตรวจทางด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมทั้งทางด้าน
กายภาพและชีวภาพ ศึกษาในกลุ่มตวัอย่างตลาดประเภทท่ี 1 ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
จ านวน 4 แห่ง โดยท าการสัมภาษณ์ประชาชนผูใ้ช้บริการตลาด จ านวน 161 คน ส ารวจด้าน
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มตลาดตามแบบประเมินมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยั ทั้งก่อนและ
หลงัการด าเนินการ จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบกิจการตลาดและผูจ้  าหน่ายสินคา้ใน
ตลาด จ านวน 85 คน เพื่อคน้หาปัญหาและก าหนดแนวทางการแก้ปัญหา แล้วด าเนินการพฒันา
ปรับปรุงตลาดโดยใชร้ะยะเวลา 4 เดือน หลงัด าเนินการจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เสนอผลการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมา ผลการศึกษาพบวา่ การด าเนินการตามขั้นตอนโดยใชก้ารมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
ร่วมหาปัญหา ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงและใชก้ารส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ตลาดเป็นผูป้ระเมิน ท าให้ตลาดทั้ง 4 แห่ง ผา่นเกณฑ์มาตรฐานดา้นสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 
10 ขอ้ เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ มีความแตกต่างกนัก่อนและหลงัด าเนินการอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ในเร่ืองการควบคุมสัตวแ์ละแมลงน าโรค การจดับริการห้องส้วมในตลาด การเฝ้าระวงั
ความปลอดภยัดา้นอาหารของเจา้หนา้ท่ี การมีป้ายแสดงรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภยัและการ
ติดป้ายราคาสินคา้ 

 
ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ตลาดหรือตลาดสด เป็นสถานท่ีชุมนุมซ้ือขายแลกเปล่ียนสินค้าท่ีส าคญัของคนไทยมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ความหมายของตลาดหรือตลาดสด ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 หมายถึง สถานท่ีซ่ึงปกติจดัไวใ้หผู้ค้า้ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารซ่ึงมีสภาพ
เป็นของสด เช่น เน้ือสัตว ์ผกัและผลไม ้เป็นตน้ อาหารท่ีประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย
ทั้งน้ีไม่ว่า จะมีการจ าหน่ายสินคา้ประเภทอ่ืนดว้ยหรือไม่ก็ตาม โดยการจ าหน่ายสินคา้นั้นเป็นทั้ง
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ประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือตามวนัท่ีก าหนด สถานประกอบการท่ีเขา้ข่ายเป็นตลาดสดไดต้อ้งมี
องคป์ระกอบ (ศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข , 2551) ดงัน้ี 

 
 

1. ตอ้งเป็นท่ีรวมของผูค้า้หลายราย 
2. ตอ้งมีแผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทอาหารซ่ึงมีสภาพเป็นของสดหรือของเสียง่าย

มากกวา่ร้อยละ 50 ของแผงจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดในตลาด 
3. สถานท่ีตั้งของตลาดสด ตอ้งเป็นพื้นท่ีของเอกชนหรือพื้นท่ีของหน่วยราชการท่ี

มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัตั้งตลาด 
นอกจากน้ีในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แบ่งลกัษณะของตลาดเป็น2 

ประเภท คือ 
ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่ ตลาดท่ีมีโครงสร้างอาคาร สถานท่ีและส่ิงปลูกสร้างส าหรับผูข้าย

ของ โดยตวัอาคารตลาดท าดว้ยวสัดุถาวร มัน่คง หลงัคามีความสูงเหมาะสมกบัการระบายอากาศ
ของตลาด พื้นและฝาผนงัท าดว้ยวสัดุถาวร แข็งแรง ทางเดินภายในอาคารส าหรับผูซ้ื้อมีความกวา้ง
ไม่น้อยกวา่ 2 เมตร ภายในอาคารมีการระบายอากาศและความเขม้ของแสงสวา่งเพียงพอ แผงขาย
สินค้าเป็นแบบปิดทึบท าด้วยวสัดุถาวร เรียบ ท าความสะอาดง่าย มีท่ีนั่งส าหรับผูข้ายของไว้
โดยเฉพาะอยา่งเหมาะสมแยกต่างหากจากแผงและสะดวกต่อการเขา้ออก ท่ีรวบรวมมูลฝอยตอ้งมี
ลกัษณะเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวรหรือเป็นท่ีพกัมูลฝอยเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ มีขนาดเพียงพอท่ีจะ
รองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวนั มีการปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้ไปคุย้เข่ียไดต้ั้งอยู่นอกตวั
อาคาร และอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเขา้ออกได้สะดวก มีรางระบายน ้ าเสียท าด้วยวสัดุถาวรและลาดเอียง
เพียงพอ ขนาดของรางระบายน ้าตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณน ้าเสียของตลาด มีหอ้งส้วมตั้งอยูใ่น
ท่ีเหมาะสมนอกตวัอาคารตลาดและอยูใ่นสภาพดี แยกเพศหญิงและชายออกจากกนัเป็นสัดส่วน ใน
ตลาดตอ้งจดัใหมี้ท่ีจอดรถเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีมาซ้ือสินคา้ เพื่อป้องกนัไม่ให้
เกิดปัญหาดา้นการจราจร 

ตลาดประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่ ตลาดท่ีไม่มีโครงสร้างอาคาร แต่ตอ้งจดัให้มีสถานท่ีส าหรับผูข้าย
ของ หอ้งส้วม ท่ีปัสสาวะ อ่างลา้งมือและท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 

ตลาดสดของจงัหวดัเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในแต่ละอ าเภอ โดยมี
ต าแหน่งท่ีตั้งสัมพนัธ์กบัชุมชน ถนน และประตูเมือง รวมถึงองคป์ระกอบดา้นการคมนาคมขนส่ง 
เช่น ท่าเรือ เพื่อความสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ ต่อมา เมืองกบัชนบทไดมี้การขยายตวักวา้งข้ึน 
ภายหลงัการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เน่ืองจากพื้นท่ี
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ชนบทถูกเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อคา้ขาย เม่ือมี
การตดัถนนเขา้สู่หมู่บา้น ชุมชนก็ไดเ้ร่ิมหนัมาพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก และรับเอาวิถีชีวิต
ชาวเมืองเขา้มาสู่ชุมชน การขยายตวัของเมืองเร่ิมกระจายไปสู่บริเวณรอบนอกมากข้ึน และมีขนาด
ใหญ่เกินกว่าตลาดเดิมท่ีมีอยู่จะให้บริการได้ทัว่ถึงอย่างเพียงพอแก่พื้นท่ีของเมืองท่ีอยู่ห่างไกล
ออกไปจากบริเวณพื้นท่ีท่ีตลาดเดิมให้บริการอยู่ จึงมีตลาดใหม่ๆ เกิดข้ึนต่อมา โดยท าเลท่ีตั้ ง
สัมพนัธ์กบัชุมชนซ่ึงจะตั้งอยู่ใกล้กบัย่านการคา้ท่ีมีมาแต่อดีต และย่านท่ีพกัอาศยัของชุมชน ซ่ึง
ปัจจุบนัมีตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จ  านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดเมือง
ใหม่ ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสมเพชร ตลาดวโรรส ตลาดค าเท่ียง ตลาดตน้พยอม ตลาดประตู
กอ้ม ตลาดหนองหอย และ ตลาดธานินทร์ (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555) 

 
 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ประกอบการตลาดสด ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ในปัจจุบัน 
 
 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดใ้ห้
ความส าคญัตั้งแต่การแนะแนวทางให้พ่อคา้แม่คา้น าสินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ มาจ าหน่ายเสมอ ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูป
สะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม รสชาติและความอร่อยของสินคา้ประเภทอาหารท่ีมีวาง
จ าหน่าย ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอย่าง
หลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได้ เป็นต้น และความ
หลากหลายของสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ รวมถึงคุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวางจ าหน่าย ช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บ
การรับรองเป็นตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยั และการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสด
อยา่งเหมาะสม อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านราคา (Price) ผู ้ประกอบการตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้
ความส าคญักับราคาสินค้าประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมี
ความเหมาะสม ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม ราคา
สินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
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อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีความเหมาะสม การมีสินคา้ให้เลือกในหลายระดบัราคาตามคุณภาพ การสามารถ
ซ้ือสินคา้ในราคาขายส่งได ้การสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้การมีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 
และ ความคงท่ีของราคาสินคา้ เช่น การไม่เปล่ียนแปลงราคาข้ึน-ลงบ่อยเกินไป รวมถึงราคาค่าจอด
รถ/รับฝากรถท่ีมีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านสถานที่ (Place) ผู ้ประกอบการตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้
ความส าคญักบัท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ท าเลท่ีตั้งของตลาดควรใกล้
แหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ ท าเลท่ีตั้งของตลาดควร
ใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 
การมีทางเขา้-ออกตลาดสดได้หลายทาง วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม สถานท่ีตั้งท่ีมี
ความปลอดภัย ไม่มืด ไม่เปล่ียว และขนาดช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความกวา้งพอเหมาะ ไม่
เบียดเสียด อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์แผ่น
ประกาศ เป็นตน้ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด 
หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทัว่ถึง 
เป็นตน้ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วง
เชา้วนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่
ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้ไดซ้ื้อสินคา้ราคา
พิเศษหรือไดรั้บของสมนาคุณในบางโอกาส การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ และการ
ประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ได้ให้
ความส าคญัตั้งแต่การคดัเลือกพ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการขายสินคา้และให้บริการ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้แก่
ลูกคา้ได ้เช่น ถา้จะท าน ้ าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็นส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีพูดจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม ใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค และ
พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายเหมาะสม เช่น สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและ
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จ าหน่ายอาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ รวมถึง การมีจ านวนพ่อคา้/แม่ค้าและลูกมือเพียงพอในการ
ให้บริการ เช่น ในกรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมีลูกคา้รอซ้ืออยู่มาก ก็มีการจดัลูกมือคอยให้บริการ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที เป็นตน้ อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบั ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ถูกปริมาณ ความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การจดัสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความ
ถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน ความรวดเร็วในการ
คิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้ การจดัสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด 
เป็นต้น และการจดัให้บริการยก ห้ิวของ ไปส่งลูกค้า ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินค้าในปริมาณมาก 
รวมถึงการจดัใหมี้บริการรับฝากสัมภาระ อีกดว้ย 
 
 กลยุทธ์ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) 
ผูป้ระกอบการตลาดสดในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดใ้ห้ความส าคญักบั ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นได้
อย่างชดัเจน ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น 
พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ การจดัวางระเบียบ
ร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็น
ตน้ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช้ เป็นตน้ แสงสว่างภายในตลาดท่ีมีความพอเพียง ไม่มืดสลวั การระบายถ่ายเทของอากาศ
ภายในตลาด ไม่ร้อน หรือมีกล่ินเหมน็อบัช้ืน และบรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 
รวมถึง การมีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ อีกดว้ย 


