
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ 
ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน

การเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาด

สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ

เลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 148 37.00 

หญิง 252 63.00 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.00 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 37.00 
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ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 14 3.50 

21 – 30 ปี 104 26.00 

31 – 40 ปี 162 40.50 

41 – 50 ปี 80 20.00 

50 ปีข้ึนไป 40 10.00 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 40.50

รองลงมาคือ อาย ุ21 – 30 ปี ร้อยละ 26.00 และอาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 20.00 
 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 140 35.00 

สมรส 247 61.75 

อ่ืนๆ 13 3.25 

รวม 400 100 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ หมา้ย ( 10 ราย), ไม่ระบุ (3 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 61.75

รองลงมา คือ โสด ร้อยละ 35.00 และสถานภาพอ่ืนๆ ร้อยละ 3.25 
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ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 27 6.75 
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 48 12.00 
ปวส.หรืออนุปริญญา 72 18.00 
ปริญญาตรี 239 59.75 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 14 3.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุด คือ     
ปริญญาตรี ร้อยละ 59.75 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 18.00 และ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. ร้อยละ 12.00 

 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 18 4.50 
ขา้ราชการ 116 29.00 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 103 25.75 
พนกังานบริษทัเอกชน 34 8.50 
ธุรกิจส่วนตวั 22 5.50 
พอ่บา้น/แม่บา้น 99 24.75 
อ่ืนๆ 8 2.00 

รวม 400 100 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เกษียณอาย ุ(4 ราย), วา่งงาน (2 ราย) และ ไม่ระบุ (2 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นขา้ราชการ ร้อยละ 29.00

รองลงมาคือ พนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 25.75 และเป็นพอ่บา้น/แม่บา้น ร้อยละ 24.75 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 12 3.00 
5,000 – 10,000 บาท 17 4.25 
10,001 – 15,000 บาท 67 16.75 
15,001 – 20,000 บาท 189 47.25 
20,001 – 25,000 บาท 77 19.25 
25,000 บาทข้ึนไป 38 9.50 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 15,001 – 

20,000 บาท ร้อยละ 47.25 รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 19.25 และ 10,001 – 15,000 
บาท ร้อยละ 16.75 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนคร้ังโดยเฉล่ียท่ีมา
ใชบ้ริการตลาดสด 
 

จ านวนคร้ังโดยเฉลีย่ที่มาใช้บริการตลาดสด จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 52 13.00 
5 - 6 คร้ังต่อสัปดาห์ 80 20.00 
3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ 159 39.75 
1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ 91 22.75 
นอ้ยกวา่สัปดาห์ละคร้ัง 18 4.50 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใชบ้ริการตลาดสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 
คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 39.75 รองลงมาคือ 1 - 2 คร้ังต่อสัปดาห์ ร้อยละ 22.75 และ 5 - 6 คร้ังต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 20.00 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีมาใช้บริการตลาด
สดบ่อยท่ีสุด 
 

วนัทีม่าใช้บริการตลาดสดบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ 287 71.75 

วนัเสาร์ - วนัอาทิตย ์ 101 25.25 

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 12 3.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บริการตลาดสดบ่อยท่ีสุด คือ 
วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ ร้อยละ 71.75 รองลงมาคือ วนัเสาร์ – วนัอาทิตย ์ร้อยละ 25.25 และ วนัหยุด
นกัขตัฤกษ ์ร้อยละ 3.00 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีมาใช้บริการ
ตลาดสดบ่อยท่ีสุด 
 

ช่วงเวลาทีม่าใช้บริการตลาดสดบ่อยทีสุ่ด จ านวน ร้อยละ 

24.01 น. – 6.00 น. 96 24.00 

6.01 น. – 12.00 น. 69 17.25 

12.01 น. – 18.00 น. 52 13.00 

18.01 น. – 24.00 น. 183 45.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ช่วงเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถามมาใชบ้ริการตลาดสดบ่อยท่ีสุด คือ 
18.01 น. – 24.00 น. ร้อยละ 45.75 รองลงมาคือ 24.01 น. – 6.00 น. ร้อยละ 24.00 และ 6.01 น. – 
12.00 น. ร้อยละ 17.25 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการตลาดสดมากท่ีสุด 

 

บุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้บริการตลาดสด จ านวน ร้อยละ 
เพื่อน/ผูร่้วมงาน 21 5.25 
แฟน/คู่สมรส 44 11.00 
บุคคลในครอบครัว 79 19.75 
ตวัท่านเอง 247 61.75 
อ่ืนๆ 9 2.25 

รวม 400 100 
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ พอ่แม่ (5 ราย) หวัหนา้งาน (2 ราย) และไม่ระบุ (2 ราย) 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการตลาดสดมาก

ท่ีสุด ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 61.75 รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ร้อย
ละ 19.75 และ แฟน/คู่สมรส ร้อยละ 11.00 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือ
จากตลาดสด 

  
สินค้าทีนิ่ยมเลอืกซ้ือจากตลาดสด  จ านวน ร้อยละ 

ผกัสด 275 68.75 
ผลไม ้ 320 80.00 
เน้ือสัตว/์อาหารทะเล 239 59.75 
ขา้วสาร/อาหารแหง้ 178 44.50 
กบัขา้ว/อาหารส าเร็จรูป 263 65.75 
ของช า/เคร่ืองเทศทัว่ไป 80 20.00 
อาหารวา่ง ขนมขบเค้ียว เบเกอร่ี เคร่ืองด่ืม 91 22.75 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือ
จากตลาดสด (ต่อ) 

  
สินค้าทีนิ่ยมเลอืกซ้ือจากตลาดสด  จ านวน ร้อยละ 

เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เช่น สบู่ แชมพ ูผงซกัฟอก ฯลฯ 59 14.75 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป 19 4.75 
อ่ืนๆ 9 2.25 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
     อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ของฝาก (3 ราย) ขา้วเหนียว-หมูป้ิง (2 ราย) ไก่ทอด (2 ราย) และไม่ระบุ (2 ราย) 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือจากตลาดสดของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ คือ ผลไม ้ร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ ผกัสด ร้อยละ 68.75 และ กบัขา้ว/อาหารส าเร็จรูป ร้อย
ละ 65.75 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการซ้ือ
สินคา้ในตลาดสดแต่ละคร้ังโดยเฉล่ีย 
 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้าในตลาดสดแต่ละคร้ังโดยเฉลีย่ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100 บาท 50 12.50 

100 – 200 บาท 87 21.75 

201 – 500 บาท 200 50.00 

501 – 1000 บาท 44 11.00 

มากกวา่ 1000 บาท 19 4.75 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ในตลาดสดแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 201 – 500 บาท ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 100 – 200 บาท ร้อย
ละ 21.75 และ นอ้ยกวา่ 100 บาท ร้อยละ 12.50 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเหตุผลหลกัท่ีเลือกใช้
บริการตลาดสด 
 

เหตุผลหลกัทีเ่ลือกใช้บริการตลาดสด  จ านวน ร้อยละ 

ความอยูใ่กลบ้า้น ท่ีพกั หรือท่ีท างาน 285 71.25 

การเป็นเส้นทางผา่น และใชเ้วลาในการเดินทางนอ้ยท่ีสุด 247 61.75 

การมีท่ีจอดรถสะดวก เพียงพอ 163 40.75 

ความรวดเร็วในการใชบ้ริการ 43 10.75 

สินคา้มีราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืน ต่อรองราคาได ้ 107 26.75 

การมีสินคา้ ของสดให้เลือกหลากหลาย 111 27.75 

ความรู้จกัคุน้เคยกบัพอ่คา้ แม่คา้ในตลาด 197 49.25 

ช่ือเสียงของตลาด 153 38.25 

เวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม 77 19.25 

อ่ืนๆ 23 5.75 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ คุณภาพของสินคา้ต่างๆ เช่น อาหารส าเร็จรูปต่างๆ ผลไม ้เป็นตน้ (7 ราย) 

ความมีช่ือเสียงของพ่อคา้/แม่คา้ เช่น ร้านไส้อัว่ น ้ าพริกหนุ่ม เป็นตน้ (5 ราย) อธัยาศยัของพ่อคา้/
แม่คา้ (4 ราย) สามารถซ้ือสินคา้ในปริมาณมากได ้(3 ราย) ความสะอาดของตลาด (1 ราย) และ     
ไม่ระบุ (3 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า เหตุผลหลกัท่ีเลือกใช้บริการตลาดสด ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ ความอยูใ่กลบ้า้น ท่ีพกั หรือท่ีท างาน ร้อยละ 71.25 รองลงมาคือ การเป็นเส้นทางผา่น 
และใชเ้วลาในการเดินทางนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 61.75 และความรู้จกัคุน้เคยกบัพ่อคา้ แม่คา้ในตลาด 
ร้อยละ 49.25 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชบ้ริการตลาดสด 
 

การใช้บริการตลาดสด จ านวน ร้อยละ 

ตลาดสันป่าข่อย 40 10.00 

ตลาดเมืองใหม่ 40 10.00 

ตลาดประตูเชียงใหม่ 40 10.00 

ตลาดสมเพชร 40 10.00 

ตลาดวโรรส 40 10.00 

ตลาดค าเท่ียง 40 10.00 

ตลาดตน้พยอม 40 10.00 

ตลาดประตูกอ้ม 40 10.00 

ตลาดหนองหอย 40 10.00 

ตลาดธานินทร์ 40 10.00 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.14 มีการเก็บแบบสอบถามตามสัดส่วนท่ีไดก้ าหนดไว ้อยา่งละ 40 ตวัอยา่ง

จากตลาดสดทั้ง 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.1 สินคา้มีความสดใหม่ เช่น 
ผกัผลไม ้เน้ือสตัว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 

298 59 23 10 10 4.56 1 

(74.50) (14.75) (5.75) (2.50) (2.50) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหาร
ส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดน
ฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนั
ตอม 

286 63 32 8 11 4.51 2 

(71.50) (15.75) (8.00) (2.00) (2.75) (มากท่ีสุด) 

1.3 รสชาติและความอร่อย
ของสินคา้ประเภทอาหาร
ท่ีมีวางจ าหน่าย 

68 224 67 41 0 3.80 4 

(17.00) (56.00) (16.75) (10.25) (0.00) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทอาหาร เช่น 
การมีอาหารและวตัถุดิบ
ใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 
การมีอาหาร/วตัถุดิบ/
เคร่ืองเทศบางประเภทท่ี
หาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ 

144 218 38 0 0 4.27 3 

(36.00) (54.50) (9.50) (0.00) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

1.5 ความหลากหลายของ
สินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ 
เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เป็นตน้ 

44 66 211 47 32 3.11 6 

(11.00) (16.50) (52.75) (11.75) (8.00) (ปานกลาง) 

1.6 คุณภาพของสินคา้อุปโภค
ท่ีมีวางจ าหน่าย 

87 172 54 38 49 3.53 5 

(21.75) (43.00) (13.50) (9.50) (12.25) (มาก) 

1.7 ช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บ
การรับรองเป็นตลาดสด
น่าซ้ือของกรมอนามยั 

37 59 240 38 26 3.10 7 

(9.25) (14.75) (60.00) (9.50) (6.50) (ปานกลาง) 

1.8 มีการจดัหมวดหมู่ แยก
ประเภทสินคา้ในตลาดสด
อยา่งเหมาะสม 

13 7 81 252 47 2.22 8 

(3.25) (1.75) (20.25) (63.00) (11.75) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64   

(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือสินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกั
ผลไม้ เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.56) และความสะอาดของสินค้า เช่น 
กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
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 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือความหลากหลายของสินค้า
ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/
เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) รสชาติและความอร่อยของสินคา้
ประเภทอาหารท่ีมีวางจ าหน่าย (ค่าเฉล่ีย 3.80) และคุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวางจ าหน่าย 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ความหลากหลายของ
สินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.11) และช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บการรับรองเป็นตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยั 
(ค่าเฉล่ีย 3.10) 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ มีการจดัหมวดหมู่ แยก
ประเภทสินคา้ในตลาดสดอยา่งเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 2.22) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาสินคา้ประเภท
อาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้
เน้ือสตัว ์อาหารทะเล ท่ีมี
ความเหมาะสม 

304 55 17 12 12 4.57 1 

(76.00) (13.75) (4.25) (3.00) (3.00) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาสินคา้ประเภท
อาหารแหง้ เช่น 
เคร่ืองเทศ อาหารตาก
แหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม 
ท่ีมีความเหมาะสม 

124 241 35 0 0 4.22 3 

(31.00) (60.25) (8.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.3 ราคาสินคา้ประเภท
อาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว 
ขนมหวาน ท่ีมีความ
เหมาะสม 

286 70 24 13 7 4.54 2 

(71.50) (17.50) (6.00) (3.25) (1.75) (มากท่ีสุด) 

2.4 ราคาสินคา้ประเภทสินคา้
อุปโภคทัว่ไป เช่น 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ 
เคร่ืองเขียน อุปกรณ์
ไฟฟ้า ท่ีมีความเหมาะสม 

38 61 241 41 19 3.15 9 

(9.50) (15.25) (60.25) (10.25) (4.75) (ปานกลาง) 

2.5 การมีสินคา้ใหเ้ลือกใน
หลายระดบัราคาตาม
คุณภาพ 

97 214 48 41 0 3.92 4 

(24.25) (53.50) (12.00) (10.25) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.6 การสามารถซ้ือสินคา้ใน
ราคาขายส่งได ้

74 188 69 33 36 3.58 7 

(18.50) (47.00) (17.25) (8.25) (9.00) (มาก) 

2.7 การสามารถต่อรองราคา
สินคา้ได ้

70 217 61 32 20 3.71 5 

(17.50) (54.25) (15.25) (8.00) (5.00) (มาก) 

2.8 การมีป้ายระบุราคาสินคา้
อยา่งชดัเจน 

87 186 53 40 34 3.63 6 

(21.75) (46.50) (13.25) (10.00) (8.50) (มาก) 

2.9 ความคงท่ีของราคาสินคา้ 
เช่น การไม่เปล่ียนแปลง
ราคาข้ึน-ลงบ่อยเกินไป 

34 55 250 40 21 3.10 10 

(8.50) (13.75) (62.50) (10.00) (5.25) (ปานกลาง) 

2.10 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถ
ท่ีมีความเหมาะสม ไม่
แพงเกินไป 

78 181 58 45 38 3.54 8 

(19.50) (45.25) (14.50) (11.25) (9.50) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.80   

(มาก) 

 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นราคา อยูใ่นระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) 
 โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น 
ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.57) และราคาสินคา้ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
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 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น 
เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.22) การมีสินคา้ให้
เลือกในหลายระดบัราคาตามคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.92) การสามารถต่อรองราคาสินคา้ได้ (ค่าเฉล่ีย 
3.71) การมีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.63) การสามารถซ้ือสินคา้ในราคาขายส่งได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีมีความเหมาะสม ไม่แพงเกินไป (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภทสินคา้
อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.15) และความคงท่ีของราคาสินคา้ เช่น การไม่เปล่ียนแปลงราคาข้ึน-ลง
บ่อยเกินไป (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี 
 

ปัจจยัด้านสถานที ่

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
3.1 ท าเลท่ีตั้งของตลาด

สะดวกในการเดินทางมา
ใชบ้ริการ 

309 51 31 9 0 4.65 1 
(77.25) (12.75) (7.75) (2.25) (0.00) (มากท่ีสุด) 

3.2 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกล้
แหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น 
สถานท่ีราชการ โรงเรียน 
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

82 222 57 39 0 3.87 4 

(20.50) (55.50) (14.25) (9.75) (0.00) (มาก) 

3.3 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกล้
จุดอ านวยความสะดวก 
เช่น ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ 
เป็นตน้ 

68 201 59 46 26 3.60 5 
(17.00) (50.25) (14.75) (11.50) (6.50) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ 

301 61 21 13 4 4.61 2 

(75.25) (15.25) (5.25) (3.25) (1.00) (มากท่ีสุด) 
3.5 การมีทางเขา้-ออกตลาด

สดไดห้ลายทาง 
77 163 70 44 46 3.45 7 

(19.25) (40.75) (17.50) (11.00) (11.50) (ปานกลาง) 
3.6 วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาด

สดท่ีเหมาะสม 
154 201 45 0 0 4.27 3 

(38.50) (50.25) (11.25) (0.00) (0.00) (มาก) 
3.7 สถานท่ีตั้งท่ีมีความ

ปลอดภยั ไม่มืด ไม่เปล่ียว 
83 181 58 35 43 3.57 6 

(20.75) (45.25) (14.50) (8.75) (10.75) (มาก) 
3.8 ขนาดช่องทางเดินใน

ตลาดท่ีมีความกวา้ง
พอเหมาะ ไม่เบียดเสียด 

38 53 250 40 19 3.13 8 
(9.50) (13.25) (62.50) (10.00) (4.75) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.89   

(มาก) 

 



 36 
 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นสถานท่ี อยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) 

 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.65) และการมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ี
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ท าเลท่ีตั้ งของตลาดใกล้แหล่งชุมชน เช่น หมู่บ้าน สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.60) และสถานท่ีตั้ งท่ีมีความปลอดภยั ไม่มืด ไม่เปล่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การมีทางเขา้-ออกตลาดสด
ไดห้ลายทาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) และขนาดช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความกวา้งพอเหมาะ ไม่เบียดเสียด 
(ค่าเฉล่ีย 3.13) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือ

ต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

45 61 194 48 52 3.00 3 
(11.25) (15.25) (48.50) (12.00) (13.00) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสมัพนัธ์ของ
ทางตลาดสด เช่น การ
ส่งเสริมใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิ
ทอ้งถ่ิน การสนบัสนุน
เส้ือกีฬาใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

83 166 67 32 52 3.49 1 

(20.75) (41.50) (16.75) (8.00) (13.00) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจ
เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบั
ผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดั
ตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุ
สุดสปัดาห์เพื่อให้
เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด 
ผลไม ้มาวางจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษ โดยไม่ผา่น
พอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ 

37 72 225 43 23 3.14 2 
(9.25) (18.00) (56.25) (10.75) (5.75) (ปานกลาง) 

4.4 การจดักิจกรรมลดแลก
แจกแถม นาทีทอง เพื่อให้
ลูกคา้ไดซ้ื้อสินคา้ราคา
พิเศษหรือไดรั้บของ
สมนาคุณในบางโอกาส 

14 47 201 86 52 2.71 4 

(3.50) (11.75) (50.25) (21.50) (13.00) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 การมีเวบ็ไซตข์องตลาด
สดอยา่งเป็นทางการ 

0 15 44 279 62 2.03 6 

(0.00) (3.75) (11.00) (69.75) (15.50) (นอ้ย) 

4.6 การประชาสมัพนัธ์ตลาด
สดผา่นช่องทางเครือข่าย
สงัคม เช่น Facebook, 
Twitter เป็นตน้ 

11 10 85 258 36 2.26 5 

(2.75) (2.50) (21.25) (64.50) (9.00) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.77   

(ปานกลาง) 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) 

 โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่  การ
ประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
การจดัตลาดนัดเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้พบกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนัดช่วงเช้า
วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่น
พอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.14) การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) และการจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อให้ลูกคา้ได้
ซ้ือสินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของสมนาคุณในบางโอกาส (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจัยย่อยด้านการส่ง เสริมการตลาดท่ี มี ค่า เฉ ล่ียระดับน้อย  ได้แก่  การ
ประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.26) 
และการมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ (ค่าเฉล่ีย 2.03) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  

 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ 

292 51 35 10 12 4.50 2 

(73.00) (12.75) (8.75) (2.50) (3.00) (มากท่ีสุด) 

5.2 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการขาย
สินคา้และใหบ้ริการ 

170 198 32 0 0 4.35 3 

(42.50) (49.50) (8.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

5.3 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีสามารถให้
ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้
แก่ลูกคา้ได ้เช่น ถา้จะท า
น ้ าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไร
ไปเป็นส่วนประกอบบา้ง 
เป็นตน้ 

87 183 59 42 29 3.64 5 

(21.75) (45.75) (14.75) (10.50) (7.25) (มาก) 

5.4 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริตต่อลูกคา้ 
เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงิน
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

300 51 26 12 11 4.54 1 

(75.00) (12.75) (6.50) (3.00) (2.75) (มากท่ีสุด) 

5.5 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีพดูจาสุภาพ 
อ่อนนอ้ม ใส่ใจในความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

83 212 62 43 0 3.84 4 

(20.75) (53.00) (15.50) (10.75) (0.00) (มาก) 

5.6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการ
ลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

17 33 199 98 53 2.66 8 

(4.25) (8.25) (49.75) (24.50) (13.25) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านบุคลากร 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.7 พอ่คา้/แม่คา้แต่งกาย
เหมาะสม เช่น สวมผา้กนั
เป้ือน หมวกคลุมผม และ
ถุงมือ ในขณะท่ีสมัผสั
และจ าหน่ายอาหารสด 
เน้ือสด เป็นตน้ 

40 53 243 42 22 3.12 6 

(10.00) (13.25) (60.75) (10.50) (5.50) (ปานกลาง) 

5.8 การมีจ านวนพอ่คา้/แม่คา้
และลูกมือเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ เช่น ในกรณี
ร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมี
ลูกคา้รอซ้ืออยูม่าก ก็มี
การจดัลูกมือคอย
ใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที เป็นตน้ 

33 55 217 61 34 2.98 7 

(8.25) (13.75) (54.25) (15.25) (8.50) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.70   

(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นบุคลากร อยูใ่น

ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) 
โดยปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตย์

สุจริตต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.54) และพ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.50)  
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ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้น
ในการขายสินคา้และให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.35) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีพูดจาสุภาพ อ่อนนอ้ม ใส่ใจในความ
ตอ้งการของลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) และพอ่คา้/แม่คา้ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ได ้
เช่น ถา้จะท าน ้าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็นส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 

ส าหรับปัจจยัย่อยด้านบุคลากรท่ีมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง ได้แก่ พ่อคา้/แม่ค้าแต่งกาย
เหมาะสม เช่น สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและจ าหน่ายอาหารสด 
เน้ือสด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.12) การมีจ านวนพ่อคา้/แม่คา้และลูกมือเพียงพอในการให้บริการ เช่น 
ในกรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมีลูกคา้รอซ้ืออยูม่าก ก็มีการจดัลูกมือคอยให้บริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.98) และพ่อคา้/แม่คา้ท่ีให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค (ค่าเฉล่ีย 2.66) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
 

ปัจจยัด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
6.1 ความถูกตอ้งในการ

ใหบ้ริการ เช่น การหยบิ
สินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ถูกปริมาณ 

73 191 62 43 31 3.58 2 
(18.25) (47.75) (15.50) (10.75) (7.75) (มาก) 

6.2 ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ เช่น การจดั
สินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

55 59 234 27 25 3.23 5 
(13.75) (14.75) (58.50) (6.75) (6.25) (ปานกลาง) 

6.3 ความถูกตอ้งในการคิด
ราคาสินคา้ เช่น การใช้
ตราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ี
ไดม้าตรฐาน 

303 49 30 5 13 4.56 1 
(75.75) (12.25) (7.50) (1.25) (3.25) (มากท่ีสุด) 

6.4 ความรวดเร็วในการคิด
ราคาสินคา้ของพอ่คา้/
แม่คา้ 

81 169 71 32 47 3.51 3 

(20.25) (42.25) (17.75) (8.00) (11.75) (มาก) 

6.5 การจดัสินคา้ตวัอยา่งให้
ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อน
ซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ 

69 195 46 42 48 3.49 4 
(17.25) (48.75) (11.50) (10.50) (12.00) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัใหบ้ริการยก ห้ิว
ของ ไปส่งลูกคา้ ในกรณี
ท่ีมีการซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณมาก 

19 41 198 89 53 2.71 6 
(4.75) (10.25) (49.50) (22.25) (13.25) (ปานกลาง) 

6.7 การจดัใหมี้บริการรับฝาก
สมัภาระ 

9 7 73 263 48 2.17 7 
(2.25) (1.75) (18.25) (65.75) (12.00) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.32   

(ปานกลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
 โดยปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ ความถูกตอ้งในการ
ใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.58) และความรวดเร็ว
ในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 3.51) 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ การจดั
สินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.49) ความรวดเร็วใน
การใหบ้ริการ เช่น การจดัสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย 3.23) และการจดัใหบ้ริการยก ห้ิว
ของ ไปส่งลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก (ค่าเฉล่ีย 2.71) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ได้แก่ การจดัให้มี
บริการรับฝากสัมภาระ (ค่าเฉล่ีย 2.17) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.1 ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

31 47 195 91 36 2.87 7 

(7.75) (11.75) (48.75) (22.75) (9.00) (ปานกลาง) 

7.2 ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

16 52 189 93 50 2.73 8 

(4.00) (13.00) (47.25) (23.25) (12.50) (ปานกลาง) 

7.3 ความสะอาดโดยรวมของ
ตลาด เช่น พ้ืนตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มี
ขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

294 58 27 11 10 4.54 1 

(73.50) (14.50) (6.75) (2.75) (2.50) (มากท่ีสุด) 

7.4 การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะกีด
ขวางทางเดิน วางอาหาร
อยูสู่งจากพ้ืน เป็นตน้ 

139 223 38 0 0 4.25 2 

(34.75) (55.75) (9.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

7.5 การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็น
หมวดหมู่ เช่น โซน
อาหารสด โซน
อาหารแหง้ โซนของใช ้
เป็นตน้ 

78 223 60 39 0 3.85 3 

(19.50) (55.75) (15.00) (9.75) (0.00) (มาก) 

7.6 แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมี
ความพอเพียง ไม่มืดสลวั 

15 6 87 254 38 2.27 9 

(3.75) (1.50) (21.75) (63.50) (9.50) (นอ้ย) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
 

ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัทีม่ผีล     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.7 การระบายถ่ายเทของ
อากาศภายในตลาด ไม่
ร้อน หรือมีกล่ินเหมน็อบั
ช้ืน 

78 194 60 46 22 3.65 4 

(19.50) (48.50) (15.00) (11.50) (5.50) (มาก) 

7.8 บรรยากาศและความ
สวยงามของสถานท่ี
โดยรวม 

90 173 63 43 31 3.62 5 

(22.50) (43.25) (15.75) (10.75) (7.75) (มาก) 

7.9 การมีหอ้งสุขาท่ีสะอาด
และเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

78 185 55 37 45 3.54 6 

(19.50) (46.25) (13.75) (9.25) (11.25) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48   

(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)  
 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ
ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
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 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ การ
จดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่
สูงจากพื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซน
อาหารสด โซนอาหารแห้ง โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) การระบายถ่ายเทของอากาศภายใน
ตลาด ไม่ร้อน หรือมีกล่ินเหม็นอบัช้ืน (ค่าเฉล่ีย 3.65) บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ี
โดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.62) และการมีห้องสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 3.54) 
ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.87) และป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 2.73) 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย 
ไดแ้ก่ แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมีความพอเพียง ไม่มืดสลวั (ค่าเฉล่ีย 2.27) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีผลของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.64 มาก 4 

ปัจจยัดา้นราคา  3.80 มาก 2 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.89 มาก 1 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.77 ปานกลาง 7 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.70 มาก 3 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.32 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.48 ปานกลาง 5 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ

เลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ปัจจยัดา้นราคา มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลต่อการเลือกในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลต่อการเลือก
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลต่อการเลือกในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.48) ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลต่อการเลือกในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลต่อการเลือกในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 
 

ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
สินคา้ประเภทผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ขาดความสดใหม่ 44 11.0 

อาหารประเภทกบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปไม่สะอาด เช่น โดนฝุ่ น
ควนั มีแมลงวนัตอม เป็นตน้ 

40 10.0 

อาหารท่ีจ าหน่ายไม่อร่อย รสชาติไม่ดี 20 5.0 

สินคา้ประเภทอาหารขาดความหลากหลาย เช่น การไม่มีอาหาร
และวตัถุดิบใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 

32 8.0 

สินคา้อุปโภคทัว่ไปขาดความหลากหลาย เช่น เคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า มี
ใหเ้ลือกนอ้ย เป็นตน้ 

15 3.8 

ความดอ้ยคุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวางจ าหน่าย 26 6.5 

ช่ือเสียงของตลาดไม่เป็นท่ีรู้จกั หรือไม่ไดรั้บการรับรองเป็น
ตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยั 

6 1.5 

ไม่มีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสด 24 6.0 

อ่ืนๆ 3 0.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ อาหารไม่อร่อย (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 

 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ สินคา้
ประเภทผกัผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ขาดความสดใหม่ (ร้อยละ 11.0) รองลงมาคือ อาหาร
ประเภทกบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปไม่สะอาด เช่น โดนฝุ่ นควนั มีแมลงวนัตอม เป็นตน้ (ร้อยละ 10.0) 
และ สินค้าประเภทอาหารขาดความหลากหลาย เช่น การไม่มีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอย่าง
หลากหลาย (ร้อยละ 8.0) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นราคา 
 

ปัญหาด้านราคา จ านวน ร้อยละ 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 

64 16.0 

ราคาสินคา้ประเภทอาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ 
ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 

40 10.0 

ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีไม่
เหมาะสม/แพงเกินไป 

21 5.3 

ราคาสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้น
ครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ี
ไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 

8 2.0 

การขาดความหลากหลายของระดบัราคาสินคา้ตามคุณภาพ 39 9.8 

การไม่สามารถซ้ือสินคา้ในราคาขายส่งได ้ 15 3.8 

การไม่สามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 16 4.0 

การไม่มีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 85 21.3 

ความไม่คงท่ีของราคาสินคา้ เช่น มีการเปล่ียนแปลงของราคา
ข้ึน-ลงบ่อยเกินไป 

28 7.0 

ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 59 14.8 

อ่ืนๆ 6 1.5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ได้แก่  ข้ึนราคาสินค้ามากเกินไป ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน        
(2 ราย) รายละเอียดป้ายราคาไม่ชดัเจนหรือตวัเล็กเกินไป (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การไม่มี
ป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน (ร้อยละ 21.3) รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั 
ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป (ร้อยละ 16.0) และ ราคาค่าจอดรถ/รับฝาก
รถท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป (ร้อยละ 14.8) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นสถานท่ี 
 

ปัญหาด้านสถานที่ จ านวน ร้อยละ 
ท่ีตั้งไม่สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 54 13.5 

ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ โรงเรียน 
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

56 14.0 

การไม่มีจุดอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ 31 7.8 

การไม่มีท่ีจอดรถอยา่งกวา้งขวาง และเพียงพอ 67 16.8 

ทางเขา้-ออกของตลาดสดมีทางเดียว 16 4.0 

วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีไม่เหมาะสม 27 6.8 

สถานท่ีตั้งท่ีไม่ปลอดภยั มืด เปล่ียว 14 3.5 

ช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความแคบ เบียดเสียด 15 3.8 

อ่ืนๆ 5 1.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การแบ่งโซนขายสินคา้ไม่ชดัเจน หรือ การแบ่งโซนขายสินคา้ไม่เหมาะสม 
(3 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ  
การไม่มีท่ีจอดรถอย่างกวา้งขวาง และเพียงพอ (ร้อยละ 16.8) รองลงมาคือ ไกลจากแหล่งชุมชน 
เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ (ร้อยละ 14.0) และ ท่ีตั้งไม่สะดวกใน
การเดินทางมาใชบ้ริการ (ร้อยละ 13.5) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
ขาดการโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

19 4.8 

ขาดการประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้
คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุน
เส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง 
เป็นตน้ 

37 9.3 

ไม่มีการจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้
เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ 
โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ 

28 7.0 

ไม่มีการจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้ได้
ซ้ือสินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของสมนาคุณในบางโอกาส 

68 17.0 

ไม่มีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ 56 14.0 

ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 
เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

36 9.0 

อ่ืนๆ 12 3.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ของตลาดท่ีมีอยูไ่ม่น่าสนใจ (5 ราย) ไม่มีการดูแลลูกคา้หลงัการ
ขาย เช่นไม่มีการถามถึงคุณภาพสินคา้ท่ีซ้ือไป เป็นตน้ (3 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (4 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ ไม่มีการจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อให้ลูกคา้ได้ซ้ือสินคา้ราคาพิเศษหรือ
ไดรั้บของสมนาคุณในบางโอกาส (ร้อยละ 17.0) รองลงมาคือ ไม่มีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็น
ทางการ (ร้อยละ 14.0) และ ขาดการประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ร้อยละ 9.3) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นบุคลากร 
 

ปัญหาด้านบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
พอ่คา้/แม่คา้ขาดอธัยาศยัท่ีดี ไม่เป็นมิตรกบัลูกคา้ 17 4.3 

พอ่คา้/แม่คา้ขาดความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการ 

15 3.8 

พอ่คา้/แม่คา้ไม่สามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ได ้
เช่น ถา้จะท าน ้าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็นส่วนประกอบบา้ง 
เป็นตน้ 

11 2.8 

พอ่คา้/แม่คา้ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น โกงตาชัง่ 
ทอนเงินผดิ เป็นตน้ 

36 9.0 

พอ่คา้/แม่คา้พดูจาไม่สุภาพ ไม่ใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ 39 9.8 

พอ่คา้/แม่คา้ไม่ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 22 5.5 

พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ไม่สวมผา้กนัเป้ือน 
หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและจ าหน่ายอาหาร
สด เน้ือสด เป็นตน้ 

62 15.5 

การมีจ านวนพอ่คา้/แม่คา้และลูกมือท่ีไม่เพียงพอในการ
ใหบ้ริการ เช่น ในกรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมีลูกคา้รอซ้ืออยู่
มาก ท าใหต้อ้งรอนาน เป็นตน้ 

15 3.8 

อ่ืนๆ 3 0.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ไม่มีพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ หรือรอพนกังานานในกรณีซ้ือปริมาณ
มาก  (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ พ่อคา้/
แม่คา้แต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ไม่สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและ
จ าหน่ายอาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ (ร้อยละ 15.5) รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้พูดจาไม่สุภาพ ไม่ใส่ใจ
ในความตอ้งการของลูกคา้ (ร้อยละ 9.8) และ พอ่คา้/แม่คา้ขาดความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น โกง
ตาชัง่ ทอนเงินผดิ เป็นตน้ (ร้อยละ 9.0) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 
 

ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ  จ านวน ร้อยละ 
ความผดิพลาดในการใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ใหลู้กคา้
ผดิพลาด ผดิปริมาณ 

14 3.5 

ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ เช่น การจดัสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
ล่าชา้ 

27 6.8 

ความผดิพลาดในการคิดราคาสินคา้ เช่น ค านวณผดิ การใชต้รา
ชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไม่ไดม้าตรฐาน เป็นตน้ 

10 2.5 

ความล่าชา้ในการคิดราคาสินคา้ 10 2.5 

การไม่จดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่น
ผลไมส้ด เป็นตน้ 

42 10.5 

การไม่มีบริการยก ห้ิวของ ไปส่งลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้
ในปริมาณมาก 

21 5.3 

การไม่มีบริการรับฝากสัมภาระ 18 4.5 

อ่ืนๆ 3 0.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไม่สามารถออกใบก ากบัภาษีใหไ้ด ้(2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ ปัญหาดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การไม่จดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ (ร้อยละ 10.5) 
รองลงมาคือ ความล่าชา้ในการใหบ้ริการ เช่น การจดัสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งล่าชา้ (ร้อยละ 6.8) และ 
การไม่มีบริการยก ห้ิวของ ไปส่งลูกค้า ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินค้าในปริมาณมาก (ร้อยละ 5.3) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ านวน ร้อยละ 
ป้ายช่ือตลาดสดไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 33 8.3 
ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 48 12.0 
ความสกปรกของพื้นท่ีในตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีเปียกช้ืน
เฉอะแฉะ มีขยะ แมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ 

51 12.8 

การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูใ่กลพ้ื้นทางเดิน เป็นตน้ 

35 8.8 

การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งไม่เป็นหมวดหมู่ เช่น 
ไม่มีโซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้อยา่งชดัเจน 
เป็นตน้ 

15 3.8 

แสงสวา่งภายในตลาดท่ีไม่พอเพียง มืดสลวั 25 6.3 
การระบายถ่ายเทของอากาศภายในตลาดท่ีไม่ดีพอ ร้อน หรือมี
กล่ินเหมน็อบัช้ืน 

47 11.8 

บรรยากาศของสถานท่ีโดยรวม ไม่สวยงาม 9 2.3 
การไม่มีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 27 6.8 
อ่ืนๆ 3 0.8 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บรรยากาศในตลาดไม่น่ามา (1 ราย) อุปกรณ์ท่ีพ่อคา้/แม่คา้ใชดู้สกปรก (1 ราย) 
และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ความสกปรกของพื้นท่ีในตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีเปียกช้ืนเฉอะแฉะ มี
ขยะ แมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นต้น (ร้อยละ 12.8) รองลงมาคือ ป้ายช่ือร้านค้าในตลาดท่ีไม่
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ร้อยละ 12.0) และ การระบายถ่ายเทของอากาศภายในตลาดท่ีไม่ดี
พอ ร้อน หรือมีกล่ินเหมน็อบัช้ืน (ร้อยละ 11.8) ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ควรจดัหาท่ีจอดรถเพิ่ม/จอดรถยนตล์ าบาก  (10 ราย) 
- ควรมีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบการจราจรใหเ้ป็นระเบียบอยูเ่สมอ (8 ราย) 
- เจา้ของหรือผูดู้แลตลาดควรแจง้ให้ผูจ้  าหน่ายสินคา้ใช้ท่ีหยิบจบัหรือตกัอาหาร ให้

ผูบ้ริโภคทุกคร้ัง (7 ราย) 
- ควรมีการรดน ้าบริเวณท่ีจอดรถ เพื่อลดฝุ่ นดว้ย (7 ราย) 
- ควรมีการดูแลความปลอดภยับริเวณท่ีจอดรถมอเตอร์ไซด์ (6 ราย) 
- ตลาดควรก าหนดให้พ่อคา้ แม่คา้ สวมหมวกคลุมผม และสวมผา้กนัเป้ือน อยูเ่สมอ (6 

ราย) 
- ควรปกปิดอาหารปรุงส าเร็จท่ีตกัขายใหมิ้ดชิด (6 ราย) 
- ควรปรับแสงสวา่งภายในตวัตลาด ใหส้วา่งมากกวา่น้ี (5 ราย) 
- บริเวณท่ีจ าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเล ควรเป็นห้องท่ีมีมุง้ลวดเพื่อ

ป้องกนัแมลงวนั (5 ราย) 
- เจา้ของตลาดควรจดัหาผกัปลอดสารพิษหรือผกัอนามยัมาจ าหน่ายในตลาด (4 ราย) 
- ควรมีการจดับอร์ดใหค้วามรู้ดา้นอาหารในตลาด (4 ราย) 
- ควรมีการจดัพื้นท่ีจอดรถใหก้บัคนพิการดว้ย (3 ราย) 
- ควรปรับรางระบายน ้าใหมี้ฝาปิดมิดชิดและไม่ควรใหผู้จ้  าหน่ายสินคา้น าน ้ าท่ีใชแ้ลว้เท

ลงในรางระบายน ้า (2 ราย) 
- ควรเพิ่มร้านจ าหน่ายดอกไมส้ดในตลาดใหม้ากข้ึน (1 ราย) 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 

4.56 4.56 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูป
สะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 

4.49 4.53 

(มาก) (มากท่ีสุด) 

1.3 รสชาติและความอร่อยของสินคา้ประเภทอาหารท่ีมีวาง
จ าหน่าย 

3.80 3.79 

(มาก) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมี
อาหารและวตัถุดิบใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืน
ไม่ได ้เป็นตน้ 

4.30 4.25 

(มาก) (มาก) 

1.5 ความหลากหลายของสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

3.10 3.11 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.6 คุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวางจ าหน่าย 3.41 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 
1.7 ช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บการรับรองเป็นตลาดสดน่าซ้ือ

ของกรมอนามยั 
3.18 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
1.8 มีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสดอยา่ง

เหมาะสม 
2.26 2.19 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64 3.64 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้
เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได้ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ 
เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความสะอาดของสินคา้ เช่น 
กบัข้าว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.53) และ  ความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม 

4.45 4.63 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
2.2 ราคาสินคา้ประเภทอาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหาร

ตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม 
4.26 4.20 

(มาก) (มาก) 
2.3 ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน 

ท่ีมีความเหมาะสม 
4.57 4.52 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
2.4 ราคาสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใช้

ในครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีความเหมาะสม 

3.02 3.22 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 การมีสินคา้ใหเ้ลือกในหลายระดบัราคาตามคุณภาพ 3.97 3.88 

(มาก) (มาก) 
2.6 การสามารถซ้ือสินคา้ในราคาขายส่งได ้ 3.60 3.56 

(มาก) (มาก) 
2.7 การสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.65 3.75 

(มาก) (มาก) 
2.8 การมีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 3.76 3.55 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามเพศ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.9 ความคงท่ีของราคาสินคา้ เช่น การไม่เปล่ียนแปลงราคา
ข้ึน-ลงบ่อยเกินไป 

3.01 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.10 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีมีความเหมาะสม ไม่แพง

เกินไป 
3.60 3.50 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 3.80 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.57) ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.45) 
และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภทอาหาร
สด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.63) ราคาสินคา้ประเภท
อาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  ราคาสินคา้ประเภท
อาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 4.69 4.63 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.2 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลแ้หล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น 

สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ 
3.89 3.85 

(มาก) (มาก) 
3.3 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น 

ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ 
3.60 3.60 

(มาก) (มาก) 
3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 4.60 4.61 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
3.5 การมีทางเขา้-ออกตลาดสดไดห้ลายทาง 3.41 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.6 วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม 4.29 4.26 

(มาก) (มาก) 
3.7 สถานท่ีตั้งท่ีมีความปลอดภยั ไม่มืด ไม่เปล่ียว 3.50 3.60 

(มาก) (มาก) 
3.8 ขนาดช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความกวา้งพอเหมาะ ไม่

เบียดเสียด 
3.23 3.07 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.90 3.89 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.69) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.60) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาด
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.63) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.61) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.26) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

3.05 2.96 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.2 การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้

คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การ
สนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

3.47 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) 

4.3 การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์
เพื่อใหเ้กษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ 

3.14 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้
ไดซ้ื้อสินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของสมนาคุณในบาง
โอกาส 

2.65 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ 2.01 2.04 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
4.6 การประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม 

เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 
2.20 2.29 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.75 2.78 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 



 64 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. 
อย่างทัว่ถึง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.47) การจดัตลาดนัดเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้พบกับผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มา
วางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.14) และ  การโฆษณาผา่น
ทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.50) 
การจดัตลาดนัดเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้พบกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนัดช่วงเช้า
วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่น
พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.96) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 4.51 4.50 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.2 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และ

ใหบ้ริการ 
4.30 4.37 

(มาก) (มาก) 
5.3 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้แก่

ลูกคา้ได ้เช่น ถา้จะท าน ้าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็น
ส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ 

3.53 3.71 

(มาก) (มาก) 

5.4 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกง
ตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 

4.46 4.59 

(มาก) (มากท่ีสุด) 
5.5 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม ใส่ใจในความ

ตอ้งการของลูกคา้ 
3.91 3.79 

(มาก) (มาก) 
5.6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 2.76 2.60 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
5.7 พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายเหมาะสม เช่น สวมผา้กนัเป้ือน 

หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและจ าหน่าย
อาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ 

3.06 3.15 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.8 การมีจ านวนพอ่คา้/แม่คา้และลูกมือเพียงพอในการ
ใหบ้ริการ เช่น ในกรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมีลูกคา้รอ
ซ้ืออยูม่าก ก็มีการจดัลูกมือคอยใหบ้ริการไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที เป็นตน้ 

2.96 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 3.71 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.59) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้
และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.37) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ให้
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ 

3.55 3.60 

(มาก) (มาก) 
6.2 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น การจดัสินคา้ใหลู้กคา้

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3.22 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.3 ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และ

เคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 
4.51 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
6.4 ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้ 3.49 3.52 

(ปานกลาง) (มาก) 
6.5 การจดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่น

ผลไมส้ด เป็นตน้ 
3.45 3.51 

(ปานกลาง) (มาก) 
6.6 การจดัใหบ้ริการยก ห้ิวของ ไปส่งลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการ

ซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก 
2.76 2.68 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.7 การจดัใหมี้บริการรับฝากสัมภาระ 2.18 2.16 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.31 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ี
ไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่าง
ถูกต้อง ถูกปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินค้าของพ่อค้า/แม่ค้า 
(ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 
4.59) ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกปริมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 3.60) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 2.90 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.2 ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 2.78 2.70 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.3 ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียก

ช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ 
เป็นตน้ 

4.63 4.48 

(มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจาก
พื้น เป็นตน้ 

4.27 4.24 

(มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ 
เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ 

3.86 3.85 

(มาก) (มาก) 
7.6 แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมีความพอเพียง ไม่มืดสลวั 2.27 2.26 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
7.7 การระบายถ่ายเทของอากาศภายในตลาด ไม่ร้อน หรือมี

กล่ินเหมน็อบัช้ืน 
3.64 3.65 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 148 N = 252 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.8 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 3.55 3.66 

(มาก) (มาก) 
7.9 การมีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 3.47 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.48 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.63) การจดัวาง
ระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจาก
พื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซน
อาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.48) การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.64 มาก 3.64 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.79 มาก 3.80 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.90 มาก 3.89 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.75 ปานกลาง 2.78 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.69 มาก 3.71 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.31 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.48 ปานกลาง 3.47 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้
บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.90)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48)ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)ปัจจยัดา้น
ราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71)ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 

4.58 4.57 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูป
สะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 

4.47 4.54 4.52 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.3 รสชาติและความอร่อยของสินคา้ประเภทอาหารท่ีมีวาง
จ าหน่าย 

3.81 3.79 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมี
อาหารและวตัถุดิบใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืน
ไม่ได ้เป็นตน้ 

4.32 4.30 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ความหลากหลายของสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น เคร่ืองใช้
ในครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

3.12 3.13 3.07 

(ปานกลาง) (ปาน
กลาง) 

(ปาน
กลาง) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.6 คุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวางจ าหน่าย 3.54 3.41 3.66 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.7 ช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บการรับรองเป็นตลาดสด
น่าซ้ือของกรมอนามยั 

3.14 3.09 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 มีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสด
อยา่งเหมาะสม 

2.24 2.25 2.15 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.65 3.64 3.62 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกได้แก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 
4.58) ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนั
ตอม (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบ
ให้เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.54) และความ
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หลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.53) ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ ความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.17) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม 

4.55 4.46 4.73 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาสินคา้ประเภทอาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ 
อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม 

4.18 4.28 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.3 ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนม
หวาน ท่ีมีความเหมาะสม 

4.47 4.60 4.52 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.4 ราคาสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภคทัว่ไป เช่น 
เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ือง
เขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีความเหมาะสม 

3.19 3.04 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 การมีสินคา้ใหเ้ลือกในหลายระดบัราคาตามคุณภาพ 3.86 3.94 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 การสามารถซ้ือสินคา้ในราคาขายส่งได ้ 3.58 3.52 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.7 การสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.57 3.71 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 

2.8 การมีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 3.64 3.65 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

 

 

 



 76 
 

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.9 ความคงท่ีของราคาสินคา้ เช่น การไม่เปล่ียนแปลง
ราคาข้ึน-ลงบ่อยเกินไป 

3.14 3.07 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.10 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีมีความเหมาะสม ไม่
แพงเกินไป 

3.47 3.53 3.63 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 3.78 3.84 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.39 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.55) ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.47) 
และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภท
อาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.60) ราคาสินคา้ประเภทอาหาร
สด เช่น ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.46) และ  ราคาสินค้า
ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภท
อาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.73) ราคาสินค้า
ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  ราคาสินคา้
ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉล่ีย 4.18) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้
บริการ 

4.72 4.58 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลแ้หล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น 
สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ 

3.76 3.94 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.3 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลจุ้ดอ านวยความสะดวก เช่น 
ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ เป็นตน้ 

3.47 3.64 3.67 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 4.67 4.62 4.53 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.5 การมีทางเขา้-ออกตลาดสดไดห้ลายทาง 3.42 3.45 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม 4.24 4.27 4.32 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 สถานท่ีตั้งท่ีมีความปลอดภยั ไม่มืด ไม่เปล่ียว 3.49 3.53 3.68 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.8 ขนาดช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความกวา้งพอเหมาะ 
ไม่เบียดเสียด 

3.10 3.09 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.86 3.89 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.72) การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.67) และ วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.24) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.62) ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.58) และ วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาด
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.68) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
4.53) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.32) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ 

3.17 2.91 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การ
ส่งเสริมใหค้นกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิ
ทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

3.39 3.57 3.48 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบั
ผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุ
สุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้
มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คน
กลาง เป็นตน้ 

3.16 3.14 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.4 การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อให้
ลูกคา้ไดซ้ื้อสินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของ
สมนาคุณในบางโอกาส 

2.76 2.75 2.61 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ 2.04 2.04 2.00 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.6 การประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่นช่องทางเครือข่าย
สังคม เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 

2.38 2.19 2.22 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.82 2.77 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. 
อย่างทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.17) และ  การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มา
วางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.16) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถี
ทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.57) การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้
วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่น
พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.14) และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.91) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถี
ทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.48) การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้
วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่น
พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.13) และ การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.94) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ 4.54 4.58 4.36 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.2 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้
และใหบ้ริการ 

4.42 4.30 4.33 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีสามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้
แก่ลูกคา้ได ้เช่น ถา้จะท าน ้าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไร
ไปเป็นส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ 

3.72 3.75 3.42 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5.4 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่
โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 

4.47 4.53 4.63 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.5 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม ใส่ใจในความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

3.75 3.80 3.98 

(มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 2.60 2.62 2.77 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายเหมาะสม เช่น สวมผา้กนัเป้ือน 
หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและ
จ าหน่ายอาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ 

3.06 3.13 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.8 การมีจ านวนพอ่คา้/แม่คา้และลูกมือเพียงพอในการ

ใหบ้ริการ เช่น ในกรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมี
ลูกคา้รอซ้ืออยูม่าก ก็มีการจดัลูกมือคอยใหบ้ริการ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที เป็นตน้ 

3.00 2.96 2.98 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 3.71 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั

ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.42) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกง
ตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขาย
สินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.63) พ่อคา้/แม่คา้
ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.36) และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขาย
สินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.33) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ให้
ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ 

3.55 3.57 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น การจดัสินคา้ให้
ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.41 3.27 3.01 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่
และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 

4.47 4.56 4.65 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.4 ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้ 3.64 3.49 3.42 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.5 การจดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ 
เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ 

3.67 3.53 3.25 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

6.6 การจดัใหบ้ริการยก ห้ิวของ ไปส่งลูกคา้ ในกรณีท่ีมี
การซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก 

2.73 2.74 2.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 การจดัใหมี้บริการรับฝากสัมภาระ 2.11 2.22 2.15 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.37 3.34 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.47) การจดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไม้
สด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปีใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 
4.56) ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกปริมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) และ  การจดัสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ได้ชิม ได้ลองก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.65) ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ได้อย่างถูกต้อง ถูก
ปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 2.89 2.86 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.2 ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 2.75 2.77 2.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3 ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

4.61 4.54 4.46 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

7.4 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่ง
จากพื้น เป็นตน้ 

4.21 4.26 4.28 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็น
หมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซน
ของใช ้เป็นตน้ 

3.87 3.78 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) 

7.6 แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมีความพอเพียง ไม่มืดสลวั 2.21 2.32 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.7 การระบายถ่ายเทของอากาศภายในตลาด ไม่ร้อน 
หรือมีกล่ินเหมน็อบัช้ืน 

3.70 3.59 3.68 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

N = 118 N = 162 N = 120 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.8 บรรยากาศและความสวยงามของสถานท่ีโดยรวม 3.49 3.69 3.66 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.9 การมีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ 

3.52 3.57 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.47 3.49 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.61) การจดัวางระเบียบ
ร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด 
โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปีให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 3.65 มาก 3.64 มาก 3.62 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.76 มาก 3.78 มาก 3.84 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.86 มาก 3.89 มาก 3.93 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  2.82 ปาน

กลาง 
2.77 ปาน

กลาง 
2.73 ปาน

กลาง 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.69 มาก 3.71 มาก 3.70 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.37 ปาน

กลาง 
3.34 ปาน

กลาง 
3.25 ปาน

กลาง 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

3.47 ปาน
กลาง 

3.49 ปาน
กลาง 

3.47 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่ากวา่ 31 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.86)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65)ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
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(ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ40 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93)ปัจจยั
ดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.62)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.73) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสด
ใหม่ 

4.62 4.69 4.54 4.51 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

1.2 ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว 
อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ น
ควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 

4.55 4.43 4.55 4.49 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

1.3 รสชาติและความอร่อยของสินคา้
ประเภทอาหารท่ีมีวางจ าหน่าย 

3.86 3.66 3.80 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 ความหลากหลายของสินคา้ประเภท
อาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบ
ใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบาง
ประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ 

4.38 4.27 4.22 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.5 ความหลากหลายของสินคา้อุปโภค
ทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ืองเขียน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นตน้ 

3.17 3.13 3.12 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.6 คุณภาพของสินคา้อุปโภคท่ีมีวาง
จ าหน่าย 

3.59 3.57 3.42 3.66 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

1.7 ช่ือเสียงของตลาดท่ีไดรั้บการรับรอง
เป็นตลาดสดน่าซ้ือของกรมอนามยั 

3.17 3.04 3.12 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 มีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภท
สินคา้ในตลาดสดอยา่งเหมาะสม 

2.10 2.22 2.26 2.17 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 3.63 3.63 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ี
มีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.62) ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดน
ฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น 
การมีอาหารและวตัถุดิบใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหา
ซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให้ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ สินค้ามีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.69) ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มี
แมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและ
วตัถุดิบให้เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนั
ตอม (ค่าเฉล่ีย 4.55) สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 
(ค่าเฉล่ีย 4.54) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้
เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได้ เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ (ค่าเฉล่ีย 4.51) ความ
สะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม (ค่าเฉล่ีย 
4.49) และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่ง
หลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น 
ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี
ความเหมาะสม 

4.66 4.61 4.58 4.50 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ราคาสินคา้ประเภทอาหารแหง้ เช่น 
เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง 
ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม 

4.14 4.24 4.25 4.19 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.3 ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป 
กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความ
เหมาะสม 

4.83 4.57 4.54 4.43 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

2.4 ราคาสินคา้ประเภทสินคา้อุปโภค
ทัว่ไป เช่น เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน 
เส้ือผา้ส าเร็จรูป หนงัสือ เคร่ือง
เขียน อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีมีความ
เหมาะสม 

3.34 3.12 3.10 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านราคา 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.5 การมีสินคา้ใหเ้ลือกในหลายระดบั
ราคาตามคุณภาพ 

3.97 4.04 3.84 3.97 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 การสามารถซ้ือสินคา้ในราคาขาย
ส่งได ้

3.59 3.43 3.63 3.57 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

2.7 การสามารถต่อรองราคาสินคา้ได ้ 3.66 3.73 3.74 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.8 การมีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่ง
ชดัเจน 

3.62 3.72 3.58 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.9 ความคงท่ีของราคาสินคา้ เช่น การ
ไม่เปล่ียนแปลงราคาข้ึน-ลงบ่อย
เกินไป 

3.21 3.07 3.08 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.10 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีมีความ
เหมาะสม ไม่แพงเกินไป 

3.45 3.43 3.58 3.57 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.84 3.80 3.79 3.79 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.83) ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี
ความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.66) และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง 
ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.14) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.61) ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.57) 
และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 
4.58) ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.25) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.43) และ  
ราคาสินค้าประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

4.66 4.67 4.62 4.68 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

3.2 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลแ้หล่งชุมชน 
เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ 

4.10 3.90 3.78 3.93 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.3 ท าเลท่ีตั้งของตลาดใกลจุ้ดอ านวย
ความสะดวก เช่น ธนาคาร ตูเ้อทีเอม็ 
เป็นตน้ 

3.76 3.48 3.63 3.57 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.4 การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ 

4.62 4.61 4.67 4.50 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

3.5 การมีทางเขา้-ออกตลาดสดไดห้ลาย
ทาง 

3.41 3.40 3.47 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ี
เหมาะสม 

4.28 4.30 4.24 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดับท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านสถานท่ี 
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.7 สถานท่ีตั้งท่ีมีความปลอดภยั ไม่มืด 
ไม่เปล่ียว 

3.66 3.43 3.57 3.61 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

3.8 ขนาดช่องทางเดินในตลาดท่ีมีความ
กวา้งพอเหมาะ ไม่เบียดเสียด 

3.34 3.04 3.11 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.98 3.85 3.89 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.48 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของ
ตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.67) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทาง
มาใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.62) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.68) การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 4.30) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น 
ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่
ประกาศ เป็นตน้ 

2.93 3.00 2.99 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด 
เช่น การส่งเสริมใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การ
สนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง 
เป็นตน้ 

3.62 3.30 3.57 3.44 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

4.3 การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้
ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง 
เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุ
สุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้
ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคา
พิเศษ โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง 
เป็นตน้ 

2.93 2.99 3.15 3.28 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 



 101 
 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.4 การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม 
นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้ไดซ้ื้อสินคา้
ราคาพิเศษหรือไดรั้บของสมนาคุณ
ในบางโอกาส 

2.72 2.48 2.74 2.81 

(ปานกลาง) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็น
ทางการ 

2.07 1.96 2.08 1.97 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

4.6 การประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

2.24 2.18 2.28 2.27 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.75 2.65 2.80 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น 
การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น 
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ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.93) และ  การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.93) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อย่างทั่วถึง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 3.30) การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผ่นประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.00) และ  การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภค
ไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อใหเ้กษตรกรน าสินคา้ผกั
สด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.99) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มา
วางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.15) และ  การโฆษณาผา่น
ทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 2.99) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด 
หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทัว่ถึง 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.44) การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การ
จดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษ โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.28) และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 
 
 
 
 



 103 
 

ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
ยิม้แยม้ 

4.62 4.45 4.52 4.47 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.2 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้น
ในการขายสินคา้และใหบ้ริการ 

4.24 4.46 4.30 4.38 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีสามารถใหค้  าแนะน า
เก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ได ้เช่น ถา้จะ
ท าน ้าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็น
ส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ 

3.76 3.64 3.61 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงิน
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

4.52 4.66 4.55 4.47 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.5 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีพดูจาสุภาพ อ่อนนอ้ม 
ใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ 

3.86 3.87 3.83 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค 

2.41 2.66 2.63 2.76 

(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัด้านบุคลากร
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.7 พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายเหมาะสม เช่น 
สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผม และ
ถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและจ าหน่าย
อาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ 

3.17 3.00 3.23 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.8 การมีจ านวนพอ่คา้/แม่คา้และลูกมือ
เพียงพอในการใหบ้ริการ เช่น ใน
กรณีร้านอาหารส าเร็จรูป ท่ีมีลูกคา้
รอซ้ืออยูม่าก ก็มีการจดัลูกมือคอย
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งทนัท่วงที เป็นตน้ 

2.90 3.01 2.95 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 3.72 3.70 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.52) และ  พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินค้าและให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.24) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.66) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และให้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 
และ  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.55) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
ความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.30) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
ลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น (ค่าเฉล่ีย 4.46) และ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น 

การหยบิสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ถูกปริมาณ 

3.41 3.73 3.57 3.55 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ เช่น 
การจดัสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

3.48 3.21 3.29 3.09 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.3 ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

4.76 4.55 4.57 4.50 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.4 ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้
ของพอ่คา้/แม่คา้ 

3.52 3.37 3.60 3.45 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

6.5 การจดัสินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม 
ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ 

3.62 3.33 3.47 3.58 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที ่4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 
10,000 
บาท 

10,001 – 
15,000 
บาท 

15,001 – 
20,000 
บาท 

20,000 
บาทขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.6 การจดัใหบ้ริการยก ห้ิวของ ไปส่ง

ลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ใน
ปริมาณมาก 

2.21 2.90 2.72 2.70 
(นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.7 การจดัใหมี้บริการรับฝากสัมภาระ 2.10 1.94 2.26 2.16 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.30 3.29 3.35 3.29 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทให้ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น 
การใช้ตราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.76) การจดัสินคา้ตวัอยา่งให้ลูกคา้ไดชิ้ม 
ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของ
พอ่คา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.55) ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ได้
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อย่างถูกตอ้ง ถูกปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.37) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้ (ค่าเฉล่ีย 
3.60) และ  ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถูกปริมาณ 
(ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกได้แก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินค้า เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้
มาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 4.50) การจดัสินคา้ตวัอยา่งให้ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และ  ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูก
ปริมาณ (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 
10,001 – 

15,000 บาท 
15,001 – 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.03 2.73 2.88 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.2 ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2.76 2.61 2.72 2.79 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3 ความสะอาดโดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน
เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มี
แมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 

4.66 4.51 4.53 4.54 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

7.4 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผง
ลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วาง
อาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้ 

4.28 4.28 4.24 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผง
ลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น 
โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ 
โซนของใช ้เป็นตน้ 

3.90 3.93 3.83 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีผลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 

10,000 บาท 
10,001 – 

15,000 บาท 
15,001 – 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึน้ไป 

N = 29 N = 67 N = 189 N = 115 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.6 แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมีความ
พอเพียง ไม่มืดสลวั 

2.48 2.21 2.22 2.32 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.7 การระบายถ่ายเทของอากาศ
ภายในตลาด ไม่ร้อน หรือมีกล่ิน
เหมน็อบัช้ืน 

3.72 3.66 3.58 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 บรรยากาศและความสวยงาม
ของสถานท่ีโดยรวม 

3.45 3.54 3.62 3.71 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.9 การมีหอ้งสุขาท่ีสะอาดและ
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

3.45 3.61 3.52 3.54 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.52 3.45 3.46 3.51 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

10,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของ
ตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
4.66) การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วาง
อาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  การจดัวางระเบียบร้านค้า แผงลอยอย่างเป็น
หมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียก
ช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.51) การจดัวางระเบียบ
ร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด 
โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียก
ช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) การจดัวางระเบียบ
ร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด 
โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน
เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.54) การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด 
โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดับท่ีมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน  

ต า่กว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาทขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.68 มาก 3.63 มาก 3.63 มาก 3.64 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.84 มาก 3.80 มาก 3.79 มาก 3.79 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.98 มาก 3.85 มาก 3.89 มาก 3.90 มาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

2.75 ปาน
กลาง 

2.65 ปาน
กลาง 

2.80 ปาน
กลาง 

2.80 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  3.69 มาก 3.72 มาก 3.70 มาก 3.70 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.30 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

3.35 ปาน
กลาง 

3.29 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.52 มาก 3.45 ปาน
กลาง 

3.46 ปาน
กลาง 

3.51 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้

บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 10,000 บาทสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัด้าน
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84)ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.69)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52)ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.30)และ ปัจจยัดา้น
การส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.85)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80)ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบั
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ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.65) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.89)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.46)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ี
มีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.90)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64)ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.51)ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผล
อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29)และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) ตามล าดบั 


