
 

 

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ
ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผู ้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวน 400 ราย จากผลการศึกษา 
สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขา้ราชการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท มา
ใชบ้ริการตลาดสดโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังต่อสัปดาห์ มาใชบ้ริการตลาดสดบ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ – วนั
ศุกร์ เวลา 18.01 น. – 24.00 น. บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชบ้ริการตลาดสดมากท่ีสุด
คือ ตวัเอง สินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือจากตลาดสดคือผลไม ้ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ในตลาดสดแต่ละ
คร้ังโดยเฉล่ีย คือ 201 – 500 บาท และ เหตุผลหลกัท่ีเลือกใชบ้ริการตลาดสดคือ อยูใ่กลบ้า้น ท่ีพกั 
หรือท่ีท างาน 
 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
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ลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือสินคา้มี
ความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความสะอาดของ
สินค้า เช่น กับข้าว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม และ ความ
หลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมี
อาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาสินคา้
ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาสินคา้
ประเภทอาหารส าเร็จรูป กับข้าว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม และ ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือท าเลท่ีตั้งของ
ตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ และ 
วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่

ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบั
สู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทัว่ถึง เป็นตน้
รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดั
ช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อใหเ้กษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดย
ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้ และ การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั มาก 
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(ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พ่อคา้/แม่คา้
ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ รองลงมาคือ พ่อคา้/
แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ และ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัโดยรวมอยู่

ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ีมีผลสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือ ความถูกต้องในการคิดราคาสินค้า เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้มาตรฐาน
รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ
และ ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีผล

ต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัระดบัท่ี
มีผลสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่
มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้และ การจดัวาง
ระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซนของใช ้เป็น
ตน้ ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะที่ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ สินคา้ประเภท
ผกัผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ขาดความสดใหม่ รองลงมาคือ อาหารประเภทกับข้าว อาหาร
ส าเร็จรูปไม่สะอาด เช่น โดนฝุ่ นควนั มีแมลงวนัตอม เป็นตน้ และ สินคา้ประเภทอาหารขาดความ
หลากหลาย เช่น การไม่มีอาหารและวตัถุดิบใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย ตามล าดบั 

 
ด้านราคา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การไม่มีป้ายระบุราคา

สินคา้อยา่งชดัเจน รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล 
ท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป และ ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีไม่เหมาะสม/แพงเกินไป ตามล าดบั 
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ด้านสถานที่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การไม่มีท่ีจอดรถ
อย่างกวา้งขวาง และเพียงพอ รองลงมาคือ ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นตน้ และ ท่ีตั้งไม่สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ตามล าดบั 

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่มี

การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อให้ลูกค้าได้ซ้ือสินค้าราคาพิเศษหรือได้รับของ
สมนาคุณในบางโอกาส รองลงมาคือ ไม่มีเว็บไซต์ของตลาดสดอย่างเป็นทางการ และ ขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ด้านบุคลากร ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ พ่อคา้/แม่คา้แต่ง

กายไม่เหมาะสม เช่น ไม่สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุมผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและจ าหน่าย
อาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้พูดจาไม่สุภาพ ไม่ใส่ใจในความตอ้งการของ
ลูกค้า และ พ่อค้า/แม่ค้าขาดความซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เช่น โกงตาชั่ง ทอนเงินผิด เป็นต้น 
ตามล าดบั 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การ

ไม่จดัสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้ รองลงมาคือ ความล่าช้า
ในการให้บริการ เช่น การจดัสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างล่าช้า และ การไม่มีบริการยก ห้ิวของ ไปส่ง
ลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้ในปริมาณมาก ตามล าดบั 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 

ล าดบัแรก คือ ความสกปรกของพื้นท่ีในตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีเปียกช้ืนเฉอะแฉะ มีขยะ แมลงวนั 
หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 
และ การระบายถ่ายเทของอากาศภายในตลาดท่ีไม่ดีพอ ร้อน หรือมีกล่ินเหมน็อบัช้ืน ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ อายุ และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมากปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศหญิงสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่
ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ 
ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  
และ  ความหลากหลายของสินค้าประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอย่าง
หลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  และ  ความหลากหลายของ



 

 

119 

สินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/
เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัด้านราคา มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้
ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัข้าว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภท
อาหารสด เช่น ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม้ เน้ือสัตว์ อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ 
อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเล
ท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ  และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาด
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ  และ  วนั
เวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อย่างทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มา
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วางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
ประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การ
จดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุด
สุดสัปดาห์เพื่อใหเ้กษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพ่อคา้คน
กลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็น
ตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจัยด้าน

บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้  และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ พ่อคา้/แม่ค้าท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยั
ดี เป็นมิตร ยิม้แยม้  และ  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.31) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ  และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.33) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ 
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ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ  และ  ความ
รวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย 
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.48) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของ
ตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นต้น 
รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านค้า แผงลอยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวาง
ทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นต้น  และ  การจดัวางระเบียบร้านค้า แผงลอยอย่างเป็น
หมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่
มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้  และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต  ่ากวา่ 31 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ31 – 40 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุ 40 ปีข้ึนไปสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัด้านราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ 
ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  
และ  ความหลากหลายของสินค้าประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอย่าง
หลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  และ  ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/
เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความสะอาดของสินคา้ 
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เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  และ  ความหลากหลายของ
สินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/
เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคา
สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป กับขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาสินค้าประเภท
อาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม และ ราคาสินค้าประเภทอาหารแห้ง เช่น 
เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาสินค้าประเภท
อาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภท
อาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น 
เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น

สถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.86) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ  และ วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ และ 
วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาด
สะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ  และ  วนั
เวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผล

ต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้  และ  การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น 
การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถี
ท้องถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดั
ช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดย
ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถี
ท้องถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อย่างทั่วถึง เป็นต้น 
รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดั
ช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดย
ไม่ผา่นพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้  และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกง
ตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น  และ  พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินค้าและ
ใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้  และ  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และให้บริการ  
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี ให้ระดบัท่ีมีผล

ต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.37) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ การจดัสินคา้ตวัอยา่งให้ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไม้
สด เป็นตน้  และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ 
ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ  และ  การจดั
สินคา้ตวัอยา่งใหลู้กคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 40 ปีข้ึนไปให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.25) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 
รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ  
และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 

31 ปี ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวม
ของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 
รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านค้า แผงลอยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวาง
ทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นต้น  และ  การจดัวางระเบียบร้านค้า แผงลอยอย่างเป็น
หมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.49) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นต้น และ การจดัวาง
ระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซนของใช้ เป็น
ตน้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ40 ปีข้ึนไปใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้  และ  การจดัวาง
ระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซนของใช้ เป็น
ตน้  ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ด้านกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง และ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีผลอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการ
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ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีผลอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ี
มีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ี
มีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดน
ฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและ
วตัถุดิบให้เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้
เป็นตน้  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 
รองลงมาคือ ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มี
แมลงวนัตอม  และ  ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้
เลือกอย่างหลากหลาย การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได้ เป็นต้น  
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 รองลงมาคือ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่  และ  
ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย 
การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.64) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ รองลงมาคือ ความ
สะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม  และ  
ความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร เช่น การมีอาหารและวตัถุดิบให้เลือกอยา่งหลากหลาย 
การมีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ีหาซ้ือท่ีอ่ืนไม่ได ้เป็นตน้  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
ให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ ราคาสินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป กับข้าว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม 
รองลงมาคือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม  
และ  ราคาสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความ
เหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคา
สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป กับขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคา
สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป กับขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัด้านราคา มีผลมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคา
สินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม รองลงมาคือ ราคา
สินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป กับขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  และ  ราคาสินค้าประเภท
อาหารแหง้ เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแหง้ ของดอง ของแช่อ่ิม ท่ีมีความเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 

บาท ให้ ปัจจยัด้านสถานท่ี มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ รองลงมา
คือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ  และ  วนัเวลาเปิด -ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.85) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ ท าเลท่ีตั้ งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ี
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กวา้งขวาง และเพียงพอ  และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี มี

ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.89) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมา
ใชบ้ริการ  และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีผล
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.90) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใช้บริการ รองลงมาคือ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ  และ  วนัเวลาเปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือ

เท่ากับ 10,000 บาท ให้ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 2.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์ของทาง
ตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การโฆษณาผ่านทางส่ือ
ต่างๆ เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้  และ  การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น 
ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.65) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การโฆษณาผา่นทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์
แผน่ประกาศ เป็นตน้  และ  การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น 
การจดัตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายใน
ราคาพิเศษ โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.80) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ
อบต. อย่างทัว่ถึง เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิต
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โดยตรง เช่น การจดัตลาดนดัช่วงเช้าวนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มา
วางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ 
เช่น ใบปลิว วทิย ุหนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้  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 รองลงมาคือ การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดั
ตลาดนดัช่วงเชา้วนัหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคา
พิเศษ โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้  และ  การโฆษณาผ่านทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์แผน่ประกาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 

บาท ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ รองลงมาคือ พ่อคา้/
แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้  และ  พ่อคา้/แม่คา้
ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น 
รองลงมาคือ พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และใหบ้ริการ  และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ี
มีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อลูกค้า เช่น ไม่โกงตาชั่ง ทอนเงินถูกต้อง เป็นต้น 
รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้  และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้น
ในการขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ รองลงมาคือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
ลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้  และ  พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความกระตือรือร้นในการ
ขายสินคา้และใหบ้ริการ  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือ

เท่ากบั 10,000 บาท ให้ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.30) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคา
สินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้มาตรฐาน รองลงมาคือ การจดัสินคา้ตวัอย่างให้
ลูกคา้ได้ชิม ได้ลองก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้  และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของ
พอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ ความถูกตอ้งในการให้บริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ได้
อยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ และ  ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพอ่คา้/แม่คา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  15,001 – 20,000 บาทให้ ปัจจยัด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.35) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ือง
ตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการคิดราคาสินคา้ของพ่อคา้/แม่คา้  และ  ความ
ถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยบิสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  20,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.29) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดับแรกได้แก่ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชั่งและเคร่ืองตวงวดัท่ีได้
มาตรฐาน รองลงมาคือ การจดัสินคา้ตวัอย่างให้ลูกคา้ไดชิ้ม ไดล้องก่อนซ้ือ เช่นผลไมส้ด เป็นตน้  
และ  ความถูกต้องในการให้บริการ เช่น การหยิบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกปริมาณ  
ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
มีผลมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั 
หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้  และ  การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอย
อยา่งเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแหง้ โซนของใช ้เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 15,000 บาท ให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.45) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีผลมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียก
ช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้  และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้  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 รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้  และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้  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 รองลงมาคือ การจดัวางระเบียบร้านคา้ 
แผงลอยอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน วางอาหารอยูสู่งจากพื้น เป็นตน้  และ  
การจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอย่างเป็นหมวดหมู่ เช่น โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง โซน
ของใช ้เป็นตน้  ตามล าดบั 
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อภิปรายผล 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ 

ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อภิปรายผลตามแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service 
Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) สถานท่ี (Place) และ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้น
กระบวนการให้บริการ (Process) และ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด

บริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ ปิยฉัตร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการในการ
เลือกใช้บริการตลาดสดของผูบ้ริโภค ในเขตอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านสถานท่ี แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการซ้ือสินคา้จากตลาดสดน่าซ้ือ ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ สินคา้ท่ีมีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเลท่ีมีความสด
ใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยฉตัร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ สินคา้ในตลาดสดท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
อาหารประเภทผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์ท่ีมีความสดและสะอาด 

 
ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

มากท่ีสุด คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยฉัตร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การท่ีมีสินคา้หลายระดบัราคาให้เลือก และไม่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 
การแสดงราคาสินคา้ 
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ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ี ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดท่ีสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ ปิยฉตัร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสุด คือ เส้นทางในการเดินทางมายงัตลาดท่ีสะดวก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาราวร
รณ สกุลวงศ ์(2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจดับริการท่ีจอดรถ
ท่ีเพียงพอและสะดวก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาพบวา่ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมาก
ท่ีสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบั
สู่วิถีท้องถ่ิน การสนับสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต.อย่างทัว่ถึง ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ปิยฉัตร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การมีผูค้า้คอยให้ค  าแนะน า และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดา
ราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจดับอร์ดให้
ความรู้ดา้นอาหารในตลาด 

ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการมากท่ีสุด คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง 
เป็นตน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยฉตัร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การท่ีผูค้า้มีความเป็นกนัเองและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ ์(2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความ
พึงพอใจมากท่ีสุด คือ ผูค้า้ท่ีรักษาความสะอาดของร่างกาย 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้
ตราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยฉตัร เอกศกัด์ิพรทว ี
(2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การจดัหมวดหมู่ แยกประเภท
สินคา้ในตลาดสดอย่างเหมาะสม และไม่สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ์ 
(2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความ
สะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ปิยฉตัร เอกศกัด์ิพรทวี (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยั
ย่อยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การจดัระเบียบและความสะอาดของตลาด และ
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ดาราวรรณ สกุลวงศ์ (2552) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีไดรั้บความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ความสะอาดของตลาด 

 
ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ
ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
ข้อค้นพบต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการตลาด

สด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ

ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านสถานท่ี มากท่ีสุด และให้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด นอ้ยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 
ล าดบัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการตลาดสด และปัญหาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดด้งัตารางท่ี 5.1 -5.7 
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

ดา้นสถานท่ี 4.65 มากท่ีสุด 

2 การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง และ
เพียงพอ 

ดา้นสถานท่ี 4.61 มากท่ีสุด 

3 ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น 
ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี
ความเหมาะสม 

ดา้นราคา 4.57 มากท่ีสุด 

4 สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสด
ใหม่ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.56 มากท่ีสุด 

5 ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.56 มากท่ีสุด 

6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงิน
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ดา้นบุคลากร 4.54 มากท่ีสุด 

7 ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป 
กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความ
เหมาะสม 

ดา้นราคา 4.54 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ
ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

8 ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น 
พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่
มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ 
เป็นตน้ 

ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง

กายภาพ 

4.54 มากท่ีสุด 

9 ความสะอาดของสินคา้ เช่น กบัขา้ว 
อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ น
ควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.51 มากท่ีสุด 

10 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร 
ยิม้แยม้ 

ดา้นบุคลากร 4.50 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรก คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ การมีท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวาง 
และเพียงพอ และราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่ง
เป็นทางการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.03 นอ้ย 

2 การจดัใหมี้บริการรับฝาก
สัมภาระ 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.17 นอ้ย 

3 มีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภท
สินคา้ในตลาดสดอยา่งเหมาะสม 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 2.22 นอ้ย 

4 การประชาสัมพนัธ์ตลาดสดผา่น
ช่องทางเครือข่ายสังคม เช่น 
Facebook, Twitter เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.26 นอ้ย 

5 แสงสวา่งภายในตลาดท่ีมีความ
พอเพียง ไม่มืดสลวั 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.27 นอ้ย 

6 พอ่คา้/แม่คา้ท่ีใหบ้ริการลูกคา้ทุก
รายอยา่งเสมอภาค 

ดา้นบุคลากร 2.66 ปานกลาง 

7 การจดัใหบ้ริการยก ห้ิวของ ไป
ส่งลูกคา้ ในกรณีท่ีมีการซ้ือสินคา้
ในปริมาณมาก 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 2.71 ปานกลาง 

8 การจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม 
นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้ไดซ้ื้อ
สินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของ
สมนาคุณในบางโอกาส 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.71 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 ป้ายช่ือร้านคา้ในตลาดท่ีมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.73 ปานกลาง 

10 ป้ายช่ือตลาดสดมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.87 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
สุด 3 ล าดบัแรก คือ การมีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็นทางการ การจดัให้มีบริการรับฝากสัมภาระ
และมีการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทสินคา้ในตลาดสดอยา่งเหมาะสม 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 
1 การไม่มีป้ายระบุราคาสินคา้อยา่ง

ชดัเจน 
ดา้นราคา 21.25 

2 ไม่มีการจดักิจกรรมลดแลกแจก
แถม นาทีทอง เพื่อใหลู้กคา้ไดซ้ื้อ
สินคา้ราคาพิเศษหรือไดรั้บของ
สมนาคุณในบางโอกาส 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 17.00 

3 การไม่มีท่ีจอดรถอยา่งกวา้งขวาง 
และเพียงพอ 

ดา้นสถานท่ี 16.75 

4 ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น 
ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ี
ไม่เหมาะสม/แพงเกินไป 

ดา้นราคา 16.00 

5 พอ่คา้/แม่คา้แต่งกายไม่เหมาะสม 
เช่น ไม่สวมผา้กนัเป้ือน หมวกคลุม
ผม และถุงมือ ในขณะท่ีสัมผสัและ
จ าหน่ายอาหารสด เน้ือสด เป็นตน้ 

ดา้นบุคลากร 15.50 

6 ราคาค่าจอดรถ/รับฝากรถท่ีไม่
เหมาะสม/แพงเกินไป 

ดา้นราคา 14.75 

7 ไกลจากแหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น 
สถานท่ีราชการ โรงเรียน 
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

ดา้นสถานท่ี 14.00 

8 ไม่มีเวบ็ไซตข์องตลาดสดอยา่งเป็น
ทางการ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 14.00 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 
9 ท่ีตั้งไม่สะดวกในการเดินทางมา

ใชบ้ริการ 
ดา้นสถานท่ี 13.50 

10 ความสกปรกของพื้นท่ีในตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีเปียกช้ืนเฉอะแฉะ 
มีขยะ แมลงวนั หนู แมลงสาบ 
เป็นตน้ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

12.75 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัญหาท่ีมีต่อปัจจยัย่อยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ 
การไม่มีป้ายระบุราคาสินคา้อย่างชัดเจน ไม่มีการจดักิจกรรมลดแลกแจกแถม นาทีทอง เพื่อให้
ลูกคา้ไดซ้ื้อสินคา้ราคาพิเศษหรือได้รับของสมนาคุณในบางโอกาส และการไม่มีท่ีจอดรถอย่าง
กวา้งขวาง และเพียงพอ 
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ตารางที ่5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกั
ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี

ความสดใหม่ 

สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกั
ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี

ความสดใหม่ 
(4.56: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาสินคา้ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมี

ความเหมาะสม 

ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร

ทะเล ท่ีมีความเหมาะสม 
(4.57: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการ
เดินทางมาใชบ้ริการ 

(4.69: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาด
สด เช่น การส่งเสริมใหค้น

กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่
วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาด
สด เช่น การส่งเสริมใหค้น

กลบัมาใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่
วถีิทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

(3.47: ปานกลาง) (3.5: มาก) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ 

ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 
(4.51: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) 

 

 

 

 



 

 

144 

ตารางที ่5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ความถูกตอ้งในการคิดราคา
สินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และ
เคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 

ความถูกตอ้งในการคิดราคา
สินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และ
เคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 

(4.51: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

ความสะอาดโดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน

เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั 
หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาดโดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน

เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั 
หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 

(4.63: มากท่ีสุด) (4.48: มาก) 

 

จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาสินคา้
ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความเหมาะสม 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คน
กลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี เป็นมิตร ยิม้แยม้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง 
ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต
ต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับท่ีมีผลต่อ ปัจจัยย่อยด้าน
กระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่
และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้น
ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ 
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ตารางที ่5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สินคา้มีความสดใหม่ 

เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความ

สดใหม่ 

สินคา้มีความสดใหม่ 
เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความ

สดใหม่ 

สินคา้มีความสดใหม่ 
เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความ

สดใหม่ 
(4.58: มากท่ีสุด) (4.57: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาสินคา้ประเภท
อาหารสด เช่น ผกั 

ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 

ราคาสินคา้ประเภท
อาหารส าเร็จรูป 

กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมี
ความเหมาะสม 

ราคาสินคา้ประเภท
อาหารสด เช่น ผกั 

ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 

(4.55: มากท่ีสุด) (4.6: มากท่ีสุด) (4.73: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งของตลาด

สะดวกในการเดินทาง
มาใชบ้ริการ 

การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และ

เพียงพอ 

ท าเลท่ีตั้งของตลาด
สะดวกในการเดินทาง

มาใชบ้ริการ 
(4.72: มากท่ีสุด) (4.62: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

การประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด เช่น 
การส่งเสริมใหค้น
กลบัมาใชต้ลาดสด 

หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบล หรืออบต. อยา่ง

ทัว่ถึง เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด เช่น 
การส่งเสริมใหค้น
กลบัมาใชต้ลาดสด 

หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบล หรืออบต. อยา่ง

ทัว่ถึง เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด เช่น 
การส่งเสริมใหค้น
กลบัมาใชต้ลาดสด 

หรือ กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือกีฬา
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน
ต าบล หรืออบต. อยา่ง

ทัว่ถึง เป็นตน้ 
(3.39: ปานกลาง) (3.57: มาก) (3.48: ปานกลาง) 
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ตารางที ่5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

อายุ 

ต ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี 40 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็นมิตร 

ยิม้แยม้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ
ลูกคา้ เช่น ไม่โกง
ตาชัง่ ทอนเงิน
ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

(4.54: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) (4.63: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ความถูกตอ้งในการ
คิดราคาสินคา้ เช่น 
การใชต้ราชัง่และ
เคร่ืองตวงวดัท่ีได้

มาตรฐาน 

ความถูกตอ้งในการ
คิดราคาสินคา้ เช่น 
การใชต้ราชัง่และ
เคร่ืองตวงวดัท่ีได้

มาตรฐาน 

ความถูกตอ้งในการ
คิดราคาสินคา้ เช่น 
การใชต้ราชัง่และ
เคร่ืองตวงวดัท่ีได้

มาตรฐาน 
(4.47: มาก) (4.56: มากท่ีสุด) (4.65: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

ความสะอาดโดยรวม
ของตลาด เช่น พื้น
ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน
เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาดโดยรวม
ของตลาด เช่น พื้น
ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน
เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาดโดยรวม
ของตลาด เช่น พื้น
ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืน
เฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  
แมลงสาบ เป็นตน้ 

(4.61: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) (4.46: มาก) 
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จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป
ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินคา้มีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล ท่ีมี
ความเหมาะสม ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาสินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูป  กับข้าว ขนมหวาน ท่ีมีความ
เหมาะสม  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
สถานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้งของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ในขณะท่ี ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอายุ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีท่ี
จอดรถท่ีกวา้งขวาง และเพียงพอ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น 
การส่งเสริมให้คนกลบัมาใช้ตลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรืออบต. อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี และ 31 – 40 ปี ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
บุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พ่อค้า/แม่ค้าท่ีมีอัธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้ ในขณะท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีอายุ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากว่า 31 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น 
การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีไดม้าตรฐาน 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายุ ต  ่ากวา่ 31 ปี 31 – 40 ปี และ 40 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดโดยรวม
ของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ 
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ตารางที ่5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาท 
ขึน้ไป 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ 

สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกั
ผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมี
ความสดใหม่ 

สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกั
ผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมี
ความสดใหม่ 

ความสะอาดของ
สินคา้ เช่น กบัขา้ว 
อาหารส าเร็จรูป
สะอาด ไม่โดนฝุ่ น

ควนั ไม่มี
แมลงวนัตอม 

สินคา้มีความสด
ใหม่ เช่น ผกั
ผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมี
ความสดใหม่ 

(4.62: มากท่ีสุด) (4.69: มากท่ีสุด) (4.55: มากท่ีสุด) (4.51: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นราคา  ราคาสินคา้

ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป กบัขา้ว 
ขนมหวาน ท่ีมี
ความเหมาะสม 

ราคาสินคา้
ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 

ราคาสินคา้
ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 

ราคาสินคา้
ประเภทอาหารสด 
เช่น ผกั ผลไม ้
เน้ือสัตว ์อาหาร
ทะเล ท่ีมีความ
เหมาะสม 

(4.83: มากท่ีสุด) (4.61: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) (4.5: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท าเลท่ีตั้งของ

ตลาดสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 

ท าเลท่ีตั้งของ
ตลาดสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 

การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และ

เพียงพอ 

ท าเลท่ีตั้งของ
ตลาดสะดวกใน
การเดินทางมาใช้

บริการ 
(4.66: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) (4.67: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) 
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ตารางที ่5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาท 
ขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

การ
ประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด 
เช่น การส่งเสริม
ใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ 

กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือ
กีฬาใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่ง
ทัว่ถึง เป็นตน้ 

การ
ประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด 
เช่น การส่งเสริม
ใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ 

กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือ
กีฬาใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่ง
ทัว่ถึง เป็นตน้ 

การ
ประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด 
เช่น การส่งเสริม
ใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ 

กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือ
กีฬาใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่ง
ทัว่ถึง เป็นตน้ 

การ
ประชาสัมพนัธ์
ของทางตลาดสด 
เช่น การส่งเสริม
ใหค้นกลบัมาใช้
ตลาดสด หรือ 

กลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน 
การสนบัสนุนเส้ือ
กีฬาใหอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล 
หรืออบต. อยา่ง
ทัว่ถึง เป็นตน้ 

(3.62: มาก) (3.3: ปานกลาง) (3.57: มาก) (3.44: ปานกลาง) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อลูกคา้ 
เช่น ไม่โกงตาชัง่ 
ทอนเงินถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
ความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อลูกคา้ 
เช่น ไม่โกงตาชัง่ 
ทอนเงินถูกตอ้ง 

เป็นตน้ 

พอ่คา้/แม่คา้ท่ีมี
อธัยาศยัดี เป็น
มิตร ยิม้แยม้ 

(4.62: มากท่ีสุด) (4.66: มากท่ีสุด) (4.55: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) 
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ตารางที ่5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีผลต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

10,001 – 15,000 
บาท 

15,001 – 20,000 
บาท 

20,000 บาท 
ขึน้ไป 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่
และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่
และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่
และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

ความถูกตอ้งใน
การคิดราคาสินคา้ 
เช่น การใชต้ราชัง่
และเคร่ืองตวงวดั
ท่ีไดม้าตรฐาน 

(4.76: มากท่ีสุด) (4.55: มากท่ีสุด) (4.57: มากท่ีสุด) (4.5: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

ความสะอาด
โดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ 
ไม่มีขยะ ไม่มี
แมลงวนั หนู  

แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาด
โดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ 
ไม่มีขยะ ไม่มี
แมลงวนั หนู  

แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาด
โดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ 
ไม่มีขยะ ไม่มี
แมลงวนั หนู  

แมลงสาบ เป็นตน้ 

ความสะอาด
โดยรวมของตลาด 
เช่น พื้นตลาดท่ีไม่
เปียกช้ืนเฉอะแฉะ 
ไม่มีขยะ ไม่มี
แมลงวนั หนู  

แมลงสาบ เป็นตน้ 
(4.66: มากท่ีสุด) (4.51: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) 

 

จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อ ปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ สินค้ามีความสดใหม่ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์
อาหารทะเล ท่ีมีความสดใหม่ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
20,000 บาทใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดของสินคา้ 
เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั ไม่มีแมลงวนัตอม 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผล
ต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน 
ท่ีมีความเหมาะสม ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ราคาสินคา้ประเภทอาหารส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน ท่ีมีความเหมาะสม  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 10,001 – 15,000 
บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ท าเลท่ีตั้ง
ของตลาดสะดวกในการเดินทางมาใชบ้ริการ ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
15,001 – 20,000 บาท ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีท่ีจอดรถท่ี
กวา้งขวาง และเพียงพอ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 10,001 – 15,000 
บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประชาสัมพนัธ์ของทางตลาดสด เช่น การส่งเสริมให้คนกลบัมา
ใชต้ลาดสด หรือ กลบัสู่วิถีทอ้งถ่ิน การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรืออบต. 
อยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท และ 20,000 
บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ีมีอธัยาศยัดี 
เป็นมิตร ยิม้แยม้ ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และ 
15,001 – 20,000 บาท ใหร้ะดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พ่อคา้/แม่คา้ท่ี
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อลูกคา้ เช่น ไม่โกงตาชัง่ ทอนเงินถูกตอ้ง เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 10,001 – 15,000 
บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใชต้ราชัง่และเคร่ืองตวง
วดัท่ีไดม้าตรฐาน 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 10,001 – 
15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีผลต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้น
ตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ ไม่มีแมลงวนั หนู แมลงสาบ เป็นตน้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกใช้บริการ 

ตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงพฒันากลยุทธ์ทาง
การตลาด เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด
ของตลาดสด ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการตลาดสดจึงควรแนะน าให้พ่อคา้แม่คา้ให้ความส าคญั

กบัการรักษาความสดใหม่ของสินคา้ เช่น ผกัผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเลท่ีมีความสดใหม่  เป็นตน้ 
ซ่ึงผูป้ระกอบการตลาดสดสามารถอ านวยความสะดวกในเร่ืองกระบวนการขนส่งสินค้า เช่น 
สถานท่ีจอดรถพิเศษในการขนสินคา้เขา้ออกตลาด เพื่อลดระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้ และเพิ่ม
คุณภาพความสดใหม่ของสินคา้ดว้ย ซ่ึงกลุ่มสินคา้เกษตรและอาหารนั้น มีความสดใหม่เป็นจุดขาย
ส าคญั ความรวดเร็วในการขนส่งจากฟาร์มถึงมือลูกคา้ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สินคา้มีคุณภาพ
และมูลค่าท่ีสูงข้ึน และผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าให้พ่อคา้แม่คา้มีการคาดการณ์ปริมาณ
การจ าหน่ายต่อวนัท่ีดีและวางแผนการบริหารสินคา้คงคลงัในปริมาณท่ีเหมาะสม อาหารสดท่ีเกิด
การเน่าเสียไดง่้าย ตอ้งจดัเก็บในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตามท่ีเจา้พนกังานสาธารณสุขก าหนด ซ่ึงจะ
สามารถลดของเสียท่ีเกิดข้ึนไดอี้กดว้ย อีกทั้งจะเป็นการท าให้ผูบ้ริโภคสนใจมาใชบ้ริการตลาดสด
มากยิง่ข้ึนดว้ย  

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าให้พ่อคา้แม่คา้ให้ความส าคญักบัความ
สะอาดสินคา้ เช่น กบัขา้ว อาหารส าเร็จรูปท่ีตอ้งสะอาด ไม่โดนฝุ่ นควนั หรือมีแมลงวนัตอม การ
จ าหน่ายอาหารปรุงส าเร็จ ตอ้งใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกนัการ ปนเป้ือน และ
รักษาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ปกปิดให้สะอาดและใชก้ารไดดี้อยูเ่สมอ ในกรณีท่ีมีการประกอบและ
ปรุงอาหาร ตอ้งจดัสถานท่ีไวใ้ห้เป็นสัดส่วน และตอ้งปฎิบิติให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และภาชนะอุปกรณ์ท่ีใช้ ต้องสะอาดและปลอดภยั มีการล้างและการเก็บท่ี
ถูกตอ้ง ทั้งก่อนและหลงัการใช้งาน ผูป้ระกอบการตลาดสดควรคอยควบคุมตรวจตราดูว่าพ่อคา้
แม่คา้ให้ระดบัท่ีมีผลกบัความสะอาดมากพอหรือไม่ และมีร้านใดท่ียงัไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งมีการ
ตกัเตือนเพื่อแกไ้ขโดยด่วน อีกทั้งยงัตอ้งเน้นเร่ืองความหลากหลายของสินคา้ประเภทอาหาร โดย
จดัให้มีการจ าหน่ายอาหารและวตัถุดิบอยา่งหลากหลาย มีอาหาร/วตัถุดิบ/เคร่ืองเทศบางประเภทท่ี
หาซ้ือท่ีอ่ืนไดย้าก เช่นร้านเคร่ืองเทศของอินเดีย ร้านของแหง้ของจีน เป็นตน้  
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ปัจจัยด้านราคา ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าให้พ่อคา้แม่คา้คอยส ารวจราคาของ
สินคา้ในตลาดสด เช่น ผกั ผลไม ้เน้ือสัตว ์อาหารทะเล เป็นตน้ ทุกอาทิตย ์โดยพิจารณาว่าสินคา้
ของตนมีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ ฤดูกาล และปัจจยัอ่ืนๆ หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสินคา้เกษตร เช่น ไข่ไก่ น ้ ามนัพืช มะนาว มีความผนัผวนทางดา้นราคาสูง 
รวมไปถึงต้นทุนด้านการขนส่งท่ีสูงข้ึน ผูป้ระกอบการตลาดสดควรตรวจสอบพ่อค้าแม่ค้าด้วย 
เน่ืองจากพ่อคา้ แม่คา้บางรายอาจถือโอกาสปรับราคาสินคา้สูงข้ึนเกินกวา่เหตุ หรือเม่ือราคากลาง
ของสินคา้เกษตรและตน้ทุนดา้นการขนส่งมีการปรับตวัลง อาจไม่ยอมปรับราคาสินคา้ท่ีตนขายลง
มาตามความเหมาะสม จึงตอ้งมีการส ารวจตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ ไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งร้องเรียนไปยงัภาครัฐ ซ่ึงจะมีผลต่อช่ือเสียงโดยรวมของตลาดในระยะยาว  ซ่ึงในส่วน
ของสินคา้บางประเภท ท่ีแมจ้ะไม่มีเกณฑ์วดัหรือราคากลางท่ีชัดเจน เช่น สินคา้ประเภทอาหาร
ส าเร็จรูป กบัขา้ว ขนมหวาน และสินคา้ประเภทอาหารแห้ง เช่น เคร่ืองเทศ อาหารตากแห้ง ของ
ดอง ของแช่อ่ิม ก็ตอ้งควบคุมราคาให้มีความเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณเช่นกนั นอกจากนั้น 
ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าพ่อคา้แม่คา้ให้คดัสรรสินคา้ท่ีวางจ าหน่ายให้มีเลือกไดใ้นหลาย
ระดบัราคาตามคุณภาพ เช่น ขา้วสาร ไข่ไก่ เกรดต่างๆ เป็นตน้ สินคา้บางประเภทควรมีป้ายระบุ
ราคาสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่นราคาต่อกิโล ต่อขีด เป็นตน้ และควรอ านวยให้ผูซ้ื้อสามารถซ้ือสินคา้
ในราคาขายส่งได้ หากมีการซ้ือในปริมาณมากๆ โดยก าหนดเกณฑ์และปริมาณการซ้ือท่ี
สมเหตุสมผล โดยจะเป็นการท าใหผู้บ้ริโภคสนใจมาใชบ้ริการตลาดสดมากยิง่ข้ึนดว้ย 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ หากมีผูส้นใจประกอบกิจการตลาดสด ควรพิจารณาท าเลท่ีตั้งอยู่ใน

พื้นท่ีท่ีใกล้แหล่งชุมชน เช่น หมู่บา้น สถานท่ีราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และตั้งอยู่บนถนน
ใหญ่ มีความปลอดภยั ไม่มืด ไม่เปล่ียว จอดรถไดส้ะดวก  ควรจดัพื้นท่ีเฉพาะส าหรับคิวรถโดยสาร 
มีการจดัระเบียบอยา่งเหมาะสม ไม่ใหเ้กิดความแออดั มีพื้นท่ีจอดรถท่ีกวา้งขวางและเพียงพอ โดยมี
การเก็บค่าจอดรถท่ีสมเหตุสมผล นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการก าหนดวนัเวลา
เปิด-ปิดของตลาดสดท่ีเหมาะสม เช่น ช่วงวนั-เวลาท่ีมีตลาดนัดของสด ควรเป็นวนัเสาร์-อาทิตย ์
เน่ืองจากจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 71.75 นิยมมาใช้บริการ
ตลาดสดบ่อยท่ีสุดในวนัจนัทร์ – วนัศุกร์อยูแ่ลว้ จึงควรดึงดูดให้ผูซ้ื้อเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึนในวนั
เสาร์-อาทิตย ์ส่วนวนัธรรมดา อาจจดัพื้นท่ีใหผู้ส้นใจมาเปิดทา้ยขายของในช่วงเยน็ เป็นตน้ 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ทางผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการประชาสัมพนัธ์ของ
ทางตลาดสด โดยส่งเสริมให้คนทัว่ไปท่ีนิยมใช้บริการร้านสะดวกซ้ือหนักลบัมาใช้ตลาดสด โดย
เนน้นโยบายเก่ียวกบัการกลบัสู่วถีิทอ้งถ่ิน การเนน้นโยบายดา้นราคา ความสดใหม่ของสินคา้ การท่ี
ตลาดสดจ าหน่ายสินคา้โดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลางหรือผ่านพ่อคา้คนกลางน้อยท่ีสุด มาเป็นจุดขาย
ในการประชาสัมพนัธ์ เช่น การติดตั้งป้าย การติดโปสเตอร์พร้อมสโลแกนของตลาดสดนั้นๆ 
รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น การสนบัสนุนเส้ือกีฬาให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรืออบต.
อยา่งทัว่ถึง การจดัตลาดนดัเฉพาะกิจเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดพ้บกบัผูผ้ลิตโดยตรง เช่น การจดัตลาดนดั
ช่วงเชา้วนัหยดุสุดสัปดาห์เพื่อให้เกษตรกรน าสินคา้ผกัสด ผลไม ้มาวางจ าหน่ายในราคาพิเศษ โดย
ไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง เป็นตน้ นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรพิจารณาการโฆษณาผ่าน
ทางส่ือต่างๆ เช่น ใบปลิว วิทยุ หนงัสือพิมพ ์แผ่นประกาศ ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีช่องทางอ่ืนๆ อีก เช่น 
หนงัสือท่องเท่ียว และ นิตยสารต่างๆ ท่ีมกัมีผูเ้ขียนแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจในจงัหวดั
เชียงใหม่ เช่นหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ โดยเนน้ภาพลกัษณ์ท่ีมีความเป็นมิตร ไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบผูท่ี้มาใชบ้ริการ และหนัมามีพฤติกรรมในการใชบ้ริการตลาดสดไดใ้นระยะยาว 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ทางผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการตรวจสอบ ควบคุมพฤติกรรมและ

กระบวนวธีิการขายสินคา้ของบรรดาพอ่คา้แม่คา้ในตลาด ใหมี้การใชต้ราชัง่และเคร่ืองมือตวง/วดั ท่ี
ถูกมาตรฐาน มีการติดป้ายราคาอยา่งถูกตอ้งชดัเจน นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน า
พ่อคา้แม่คา้ให้มีอธัยาศยัท่ีดี เป็นมิตร ยิ้มแยม้กบัลูกคา้ มีความกระตือรือร้นในการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการโดยจะเป็นการท าใหผู้บ้ริโภคสนใจมาใชบ้ริการตลาดสดมากยิง่ข้ึนดว้ย หากมีพ่อคา้แม่คา้
รายใดท่ีมีพฤติกรรมไม่สุภาพ ก่อปัญหา ระรานลูกค้า หรือผูค้ ้าด้วยกัน ควรให้มีการร้องเรียน 
ตกัเตือน และยกเลิกการใหเ้ช่าพื้นท่ีได ้นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าพ่อคา้แม่คา้
ให้อบรมบุคลากรควรมีสามารถให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสินคา้แก่ลูกคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง เช่น ถา้จะท า
น ้ าพริกแกงตอ้งซ้ืออะไรไปเป็นส่วนประกอบบา้ง เป็นตน้ ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์และบทสนทนาระหวา่ง
ผูค้า้กบัลูกคา้น่ีเองท่ีจะเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของตลาดสด เม่ือเทียบกบัการจบัจ่ายสินคา้ในร้านสะดวก
ซ้ือซ่ึงลูกคา้ไม่สามารถไดรั้บค าแนะน าหรือมีบทสนทนาเหล่าน้ีไดเ้ช่นในตลาดสด 
 นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการตรวจสอบ ก าชบัให้พ่อคา้แม่คา้และผูช่้วย
ขายของในตลาด ดูแลสุขลกัษณะส่วนบุคคล โดยตอ้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ 
และ ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ เช่น หากขายอาหารสด เช่น เน้ือสด อาหารทะเล ควรสวม
ถุงมือ หากปรุงอาหารควรรวบผมหรือสวมหมวก เป็นตน้ ควรมีสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีดีและตอ้งมี
ความรู้ดา้นสุขาภิบาลอาหาร มีการก าหนดให้ผูค้า้ปฎิบติัตนอยา่งถูกสุขลกัษณะในการใชก้รรมวิธี
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การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินคา้อ่ืนและการรักษาความสะอาดของ
ภาชนะอยา่งถูกตอ้ง 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ทางผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการตรวจสอบควบคุม

พ่อคา้แม่คา้ในเร่ือง ความถูกตอ้งในการคิดราคาสินคา้ เช่น การใช้ตราชัง่และเคร่ืองตวงวดัท่ีได้
มาตรฐาน โดยอาจมีการซุ่มตรวจสอบตราชัง่และเคร่ืองตวงวดัทุกเดือน หากพ่อคา้แม่คา้รายใด ไม่
ผา่นเกณฑ์การตรวจสอบ อาจจะพิจารณาไม่ต่อสัญญาการเช่าแผง หรืออาจจะข้ึนค่าเช่าแผงอีกร้อย
ละ 10 จากค่าเช่าเดิม แต่หากพ่อคา้แม่คา้รายใดผา่นเกณฑ์การตรวจสอบต่อเน่ือง 3 เดือนติดต่อกนั 
อาจจะพิจารณาลดค่าเช่าแผงให้ ร้อยละ 10 แทน เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการจูงใจให้พ่อคา้แม่คา้มี
ความรับผิดชอบต่อลูกคา้อีกดว้ย นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าพ่อคา้แม่คา้ควร
เนน้ความถูกตอ้งในการใหบ้ริการ เช่น การหยิบสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถูกปริมาณ มีการใส่
สินคา้ในถุงหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม อีกทั้ง ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าพ่อคา้แม่คา้ ให้
ความส าคญักบัการคิดราคาสินคา้ตอ้งมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว หากมีการซ้ือสินคา้เป็นจ านวนมาก
หรือซ้ือส่ง เช่น การซ้ือไข่ยกลงั การซ้ือผกัยกกระสอบหรือหลายกระสอบ ควรแนะน าให้พ่อคา้
แม่คา้มีการเขียนใบเสร็จรับเงินท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการจดปริมาณ-ราคาของสินคา้ลงบน
กระดาษใหก้บัลูกคา้ดว้ย เพื่อป้องกนัความผิดพลาดและใชเ้ป็นหลกัฐานในการรับ-ส่งสินคา้ อีกทั้ง
ควรเน้นความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น การจดัสินคา้ให้ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว มีการจดัผูช่้วย
หรือลูกมือเพื่อช่วยลูกคา้ยกของไปส่งข้ึนรถในกรณีท่ีซ้ือของเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ นอกจากนั้น 
ในส่วนของของสด ผูป้ระกอบการตลาดสดควรแนะน าพ่อคา้แม่คา้ ให้มีการจดัสินคา้ตวัอย่างให้
ลูกคา้ได้ชิมได้บา้งตามความเหมาะสม เช่น ผลไมอ้ย่างล้ินจ่ี ซ่ึงสามารถกะรสชาติความเปร้ียว-
หวานดว้ยสายตาไดย้าก ควรจดัไวใ้ห้ลูกคา้ชิมไดบ้า้ง เป็นตน้ โดยจะเป็นการท าให้ผูบ้ริโภคสนใจ
มาใชบ้ริการตลาดสดมากยิง่ข้ึนดว้ย 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ทางผูป้ระกอบการตลาดสดตอ้งให้
ความส าคญัในเร่ืองความสะอาดโดยรวมของตลาด เช่น พื้นตลาดท่ีไม่เปียกช้ืนเฉอะแฉะ ไม่มีขยะ 
ไม่มีแมลงวนั หนู  แมลงสาบ เป็นตน้ โดยประชาสัมพนัธ์ให้พ่อคา้แม่คา้ทราบว่า การรักษาความ
สะอาดของตลาดสดท่ีมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะเป็นแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคและช่วยให้ตลาดสด
สามารถแข่งขนักบัร้านสะดวกซ้ือหรือห้างสรรพสินคา้โมเดิร์นเทรดไดแ้ลว้ ยงัส่งผลต่อสุขอนามยั
ท่ีดีของผูบ้ริโภครวมถึงพอ่คา้แม่คา้อีกดว้ย ผูป้ระกอบการตลาดสดจึงควรจดัให้มีท่ีรวบรวมขยะมูล
ฝอยขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยในแต่ละวนั มีการปกปิดสามารถป้องกนัสัตวเ์ขา้
ไปคุ้ย เข่ียได้ โดยตั้ งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นท่ีท่ีรถเข้าออกได้สะดวก ทั้ ง น้ี 
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ผูป้ระกอบการตลาดสดควรประสานงานร่วมกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบในการเก็บขนมูล
ฝอยน าไปก าจดัด าเนินการเป็นประจ าทุกวนัไม่ให้เหลือตกคา้ง หลงัจากนั้นให้ลา้งท าความสะอาด
ทนัที และระบายน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนลงสู่ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย ในแต่ละแผงสินคา้ ผูป้ระกอบการ
ตลาดสดควรจดัใหมี้ท่ีรองรับมูลฝอยท่ีไม่ร่ัวซึมและมีฝาปิดประจ าทุกแผง จดัให้มีการเก็บกวาดขยะ
มูลฝอยบริเวณตลาดเป็นประจ า และดูแลท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยรวมให้ถูกสุขลกัษณะเสมอ จดัให้มี
การท าความสะอาดตลาดเป็นประจ าทุกวนั และลา้งตลาดตามหลกัการสุขาภิบาลอยา่ง นอ้ยเดือนละ 
1 คร้ัง โดยในการวางแผนลา้งตลาดสดท่ีเป็นระบบ เร่ิมจากการลา้งโซนสกปรกมากแยกจากโซน
สกปรกนอ้ย ซ่ึงสามารถลดปริมาณการใชน้ ้าในการลา้งลงได ้รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชน้ ้าใหอ้ยูใ่นสภาพการใชง้านตามปกติ 

ภายในตลาดสด ผูป้ระกอบการตลาดสดควรมีการจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะกีดขวางทางเดิน เช่น วางอาหารอยู่สูงจากพื้น เป็นตน้ มีการจดัพื้นท่ี
โดยเฉพาะจดัไวส้ าหรับกิจกรรมท่ีใชร้วมของตลาด เช่น พื้นท่ีท าครัวปรุงอาหารรวม พื้นท่ีลา้งชาม
รวม พื้นท่ีตรวจสอบน ้ าหนกั และสารปนเป้ือน พื้นท่ีห้องเยน็ส าหรับแช่เน้ือสัตว ์หรือเตรียมพื้นท่ี
ไวเ้พื่อการพฒันาในอนาคตตามความเหมาะสม รวมถึงการจดัวางระเบียบร้านคา้ แผงลอยอยา่งเป็น
หมวดหมู่ มีการแบ่งโซนจ าหน่ายสินคา้ในตลาดอยา่งชดัเจน ซ่ึงส่งผลดีต่อการลดปริมาณของเสียท่ี
แหล่งก าเนิดได้มาก กล่าวคือ สินค้าท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสียและมีความสกปรกสูงจะจัดไวใ้นโซน
เดียวกนั ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการจดัการน ้าเสียและส่งผลใหข้นาดของระบบบ าบดัน ้ าเสียมีขนาดไม่ใหญ่
เกินความจ าเป็น อาทิ แผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทเน้ือสัตวจ์ะท าให้มีน ้ าเสียปนเป้ือนไขมนัมากกว่า
กลุ่มแผงจ าหน่ายสินคา้ประเภทผกั/ผลไมห้รืออาหารส าเร็จรูป ดงันั้นการจดัการน ้ าเสีย จึง สามารถ
ติดตั้งบ่อดกัไขมนัเฉพาะในโซนท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น โดยไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งติดตั้งในทุก
โซนของแผงจ าหน่ายสินคา้ อีกทั้งผูป้ระกอบการตลาดสดควรจดัให้มีการดูแลความเพียงพอและ
สะอาดของหอ้งน ้า บ่อดกัมูลฝอย บ่อดกัไขมนั และระบบบ าบดัน ้ าเสีย ให้ใชก้ารไดดี้ตลอดเวลา ไม่
ควรอนุญาตให้มีการน าสัตวทุ์กชนิดเขา้มาในตลาด เพื่อสดการติดต่อของเช้ือโรค และการรบกวน
ของสัตวท่ี์อาจมีต่อพอ่คา้แม่คา้ รวมถึงผูบ้ริโภคได ้ 


