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บทคัดย่อ 

 การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวซึ่งขยายตวัเพิ่มขึน้อย่าง
รวดเร็วภายใต้บริบทสงัคมเมืองสมยัใหม่ ทัง้ในย่านชมุชนท่ีพกัอาศยัและย่านธุรกิจการค้า เพ่ือทําความเข้าใจ
มมุมองจากผู้ซือ้และผู้ขายเก่ียวกบัสินค้าและบริการสีเขียวท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม จดุเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมของวิถีชีวิตแบบตลาดนดัท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัการดแูลรักษาสขุภาพและการดําเนิน
ชีวิตประจําวนั    

 ผลการศึกษาด้วยระเบียบวิธีเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณ์เชิงลึกและสงัเกตการณ์พบว่า ตลาดนดั   
สีเขียวในปัจจุบนัปรากฏขึน้ในสองลกัษณะ ได้แก่ ตลาดนดัสีเขียวท่ีพฒันาขึน้มาจากตลาดสดหรือตลาดนดั
ชมุชน กบัตลาดนดัสีเขียวในย่านอาคารสํานกังานหรือสถานท่ีราชการ โดยผู้บริโภคมีมมุมองว่า สินค้าสีเขียว
หมายถึง สินค้าท่ีมีความสดใหม่ ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตตามธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปหรือผ่าน
กระบวนการให้น้อยท่ีสดุ การบริโภคหรือใช้สินค้าดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากวฒันธรรมบริโภคนิยม
จากกระแสของการดแูลสขุภาพควบคูไ่ปกบัการรักษาสิ่งแวดล้อมและการปฏิบตัิตนตามบรรทดัฐานทางสงัคม 
ของการเป็นผู้บริโภคท่ีมีจิตสํานึก ทัง้นี ้เอกลกัษณ์ของตลาดนดัมาจากการมีสินค้าพิเศษประจําท้องถ่ินหรือ
ประจําฤดกูาลท่ีไม่สามารถหาซือ้ได้จากร้านค้าสมยัใหม่หรือห้างสรรพสินค้า ราคาสินค้าท่ีสามารถต่อรองได้ 
รวมไปถึงปฏิสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดท่ีเกิดขึน้ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย 

 สําหรับผลการศึกษาด้วยระเบียบวิธีเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถามจากผู้ บริโภค พบว่า 
ลกัษณะผู้ซือ้ท่ีมาใช้บริการในตลาดนดัสีเขียวส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 61.2 เปอร์เซ็นต์ และเป็นโสด 
ร้อยละ 53.5 เปอร์เซ็นต์ อายรุาว 19-29 ปี มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท
หรือลูกจ้างถึงร้อยละ 40.8 เปอร์เซ็นต์ รายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ประมาณ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
พฤติกรรมในการบริโภค มกัไปซือ้สินค้าในตลาดนดัสีเขียว เป็นจํานวนค่าเฉล่ียราว 6 ครัง้ต่อ 3 เดือนและใช้
จ่ายเงินในแตล่ะครัง้ราว 450 บาท และสว่นมากเดนิทางมาในวนัศกุร์และวนัเสาร์ในเวลาเช้า  09.00-12.00 น. 
หรือช่วงเย็น 18.00-21.00 น.  การเดินทางมาซือ้ของมกัมากบัครอบครัวและซือ้สินค้าท่ีเป็นอาหารสําเร็จรูป
ปลอดสารพิษเป็นหลกั  



 แนวทางทางการตลาดควรเน้นให้มีการปรับปรุงในเร่ืองลักษณะทางกายภาพได้แก่ การปรับปรุง
จํานวนห้องนํา้และท่ีจอดรถให้เพียงพอตอ่ความต้องการรวมถึงใน การด้านการสง่เสริมการตลาด การปรับปรุง
เร่ืองการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง การปิดป้ายบอกทางเข้าตลาดให้เห็นได้ชดัและการโปรโมชัน่สินค้าใน
เร่ืองการลด แลก แจก แถมให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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Abstract 

This research was aimed to study development approaches for the urban green markets 
which have emerged substantially within the modern urban contexts including residential areas 
and central business district areas. It was focused on examining social interactions between 
vendors and customers in terms of environmental-friendly green products and services, distinctive 
culture of flea markets involved with the individuals’ ways of lives and health-related activities.  

According to qualitative method including in-depth interviews and observation, there were 
two types of green flea markets including ones developed themselves from the ordinary local fresh 
markets and ones emerged in office buildings. From the customers’ point of views, green products 
were defined as fresh agricultural products or least processed-products. By consuming these 
products, it illustrated the impacts of consumer culture (trends in health-promoted activities) 
paralleled with environmental preservation as well as conformity of the social norms as doing our 
bit for the society. Besides, the identity of flea market usually came from its unique products that 
might not be available in modern trades or department stores, prices that could be bargained or 
discounted and close relationship between the vendors and the customers.        

For quantitative results of questionnaire method, we found that most consumers in green 
market were 61.2% female and 53.5% single.  Their age was between 19-29 years old and they 
mostly graduated in bachelor degree.  40.8 per cent of them were officers or employees of private 
companies who earned 10,001-20,000 baht per month.  For their consumer behavior, they normally 
visited green market around 6 times per three months and spent approximate 450 baht per time. 
Friday and Saturday in the morning and evening was their time to shop in green market.  They 
mostly came with their family and bought mainly finished cooking foods. 

 



To improve appropriate marketing strategies, we could emphasize in adequate toilets and 
spaces of parking lot.  Continuously sales promotion, advertising and obvious entrance billboards 
were attractive for increasing a number of customers in green market. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ความสาํคัญและที่มาของปัญหาที่ทาํการวิจัย 

 จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเร็วของกรุงเทพมหานครในฐานะ
ของการเป็นศนูย์กลางประเทศก่อให้เกิดผลกระทบในหลากหลายมิติต่อกิจกรรมการดําเนินชีวิตประจําวนั
ของประชากรกรุงเทพฯ ทัง้ในสว่นของกลุม่ผู้อาศยัอยูด่ัง้เดมิและกลุม่ผู้ ย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากตา่งจงัหวดัใน
เขตภมูิภาค และในกรณีของสภาพการณ์ปัจจบุนัยงัอาจตีความรวมไปถึงชาวตา่งชาติท่ีมาจากพืน้ฐานทาง
สงัคมวฒันธรรมท่ีแตกต่างซึ่งมาประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีจํานวนมากขึน้เร่ือยๆ 
ทัง้นี ้เป็นท่ียอมรับกนัค่อนข้างกว้างขวางว่า การอยู่ร่วมกนัของประชากรภายในพืน้ท่ีท่ีมีความจํากดัอย่าง
กรุงเทพฯ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต รวมไปถึงความเท่าเทียมหรือ
เหล่ือมลํา้ระหวา่งความเป็นอยูข่องคนกลุม่ตา่งๆ ให้ขยายวงกว้างมากขึน้ด้วยเช่นกนั 

 ท่ามกลางปัญหาทัง้หลายท่ีเกิดขึน้จากความพยายามในการปรับตวัให้อยู่รอดภายใต้บริบทชีวิตใน
สงัคมเมืองท่ีเตม็ไปด้วยการแขง่ขนัอยา่งเข้มข้น โดยเฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป็นไปเพ่ือปากท้องและ
การดํารงชีพ ซึ่งเป็นความจําเป็นขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดโอกาสในทางธุรกิจท่ีจะตอบสนองต่อ
ความต้องการในการซือ้หาและได้มาซึง่สินค้าและบริการเพ่ือนํามาบริโภคในชีวิตประจําวนัเป็นจํานวนมาก 
โดยมีรูปแบบการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัออกไปตามพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ กําลงัการซือ้ รวมไปถึงความ
ต้องการท่ีเป็นพิเศษมากขึน้ โดยเฉพาะในปัจจบุนั อิทธิพลจากกระแสของวฒันธรรมบริโภคนิยมท่ีมีพืน้ฐาน
อยูบ่นการบริโภคเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัปัจเจกบคุคล ก็ยิ่งเป็นเสมือนสิง่ท่ีกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความ
ต้องการท่ีจะหาซือ้สนิค้าและบริการเพ่ือตนเองมากขึน้ตามลําดบั 

 เม่ือเรากลบัมาพิจารณาถึงกิจกรรมประจําวนัของผู้คนจํานวนมากท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีหรือขอบเขต
บริบทของเมืองก็จะพบวา่ การจบัจ่ายใช้สอยเพ่ือหาซือ้สนิค้ากลายเป็นกิจกรรมสําคญัท่ีก่อให้เกิดพืน้ท่ีและ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในระดบัสงู ทัง้ในลกัษณะความคุ้นเคยและความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อย่างหลากหลาย
และซบัซ้อนระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย ผู้ขายและผู้ขาย ตลอดจนผู้ซือ้และผู้ซือ้เองก็ตาม ด้วยเหตท่ีุผู้คนเหลา่นี ้
มกัจะได้พบปะ สนทนาและแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกนัอยู่เป็นประจํา ภายใต้เง่ือนไขของเวลา
และสถานท่ีเดียวกนัไปอย่างต่อเน่ือง ซึง่ในแง่มมุนี ้ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองก็จะนําไปสู่ความ
แนบแน่นและการเป็นคูส่มัพนัธ์กนัไปได้ในอนาคต 

 ทัง้นี ้กรุงเทพฯ เองก็ไมไ่ด้มีความแตกตา่งไปจากเมืองขนาดใหญ่ในประเทศกําลงัพฒันาอ่ืนๆ มาก
นกั โดยเฉพาะในแง่มมุท่ีว่า เมืองเป็นศนูย์กลางท่ีดงึดดูทุกสิ่งเข้าหาตนเอง ด้วยเหตนีุ ้จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก
ประหลาดท่ีเราสามารถท่ีจะพบเห็นการผสมผสานท่ีเป็นทวิลกัษณ์ (Dualism) ระหว่างความเป็นสองขัว้ท่ี
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แตกต่างกนัได้ทัว่ไป เช่น การอยู่ร่วมกนัระหว่างรูปแบบชีวิตดัง้เดิมกบัรูปแบบชีวิตทนัสมยั ร่องรอยของวิถี
ชีวิตชนบทกบัวิถีชีวิตเมือง การผสมผสานระหว่างค่านิยมและโลกทศัน์ท่ีเกิดขึน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ี
แตกต่างกันอย่างสดุขัว้ระหว่างผู้คนในชุดทํางานซึ่งอยู่ในบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่กับผู้ ค้าแผงลอยหรือ
ร้านชําบริเวณใกล้เคียง จงึเกิดเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองท่ีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษขึน้ 

 และด้วยความท่ีรูปแบบชีวิตดัง้เดิมยงัคงเป็นสิ่งท่ีคนจํานวนไม่น้อยยงัคงแสวงหา มากกว่าการ
ตอบสนองทางวตัถท่ีุได้รับอนัเป็นผลจากกระบวนการพฒันาความทนัสมยัเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตนีุ ้แม้
ในปัจจุบนัในด้านของการจบัจ่ายใช้สอยหรือซือ้สินค้านัน้ เราจะมีร้านค้าปลีกสมยัใหม่ทัง้ขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็กท่ีมุ่งนําเสนอสินค้าและบริการภายใต้รูปแบบท่ีมีความเป็นมาตรฐานด้านราคาและคุณภาพ 
ความสะอาด รวมไปถึงความสดใหม่ของสินค้าก็ตาม แต่ก็ยังมีหลายสิ่งท่ีขาดหายไปในความรู้สึกของ
ผู้บริโภค นัน่ก็คือ ความผกูพนัท่ีเกิดขึน้ระหว่างคนกบัคน และระหว่างคนกบัพืน้ท่ี ซึง่ธุรกิจสมยัใหม่เหลา่นี ้
ไมส่ามารถชดเชยหรือตอบสนองความต้องการทางสงัคมนีไ้ด้อยา่งเตม็ท่ี  

 จากลกัษณะปรากฏการณ์ดงักลา่วได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่บริบทความเป็นสงัคมเมืองของ
กรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ เป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงในทิศทางบวกหรือทิศทางลบก็ตาม 
และท่ามกลางการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ นัน้ หลักฐานท่ีชัดประการหนึ่งซึ่งบ่งชีใ้ห้เห็นถึงความด้อย
ประสทิธิภาพของนโยบายภาครัฐในการบริหารจดัการเมืองก็คือ การเพิ่มขึน้ของประชากรในเขตเมืองโดยมี
สาเหตหุลกัมาจากปัจจยัด้านการย้ายถ่ินฐาน ซึง่จะเห็นได้ชดัเจนจากการสํารวจทางสถิติเก่ียวกบัจํานวน
ประชากร ณ ปัจจุบนัในกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วยสดัส่วนของผู้ ท่ีอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาจากพืน้ท่ี
ภูมิภาคต่างๆ ในจํานวนท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรท่ีแท้จริง ส่งผลให้กรุงเทพฯ 
กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่อนัดบัหนึ่งของประเทศท่ียงัคงมีอตัราการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่ออก
ไปสูพื่น้ท่ีจงัหวดัใกล้เคียงโดยรอบ เช่น นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ สมทุรสาคร เป็นต้น 

 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านตา่งๆ นัน้ดเูหมือนว่า สิ่งท่ียากจะหลีกเล่ียงทัง้สําหรับประชากร
ซึง่เป็นผู้อาศยัเดมิของกรุงเทพฯ รวมไปถึงประชากรแฝงท่ีย้ายถ่ินเข้ามาเพ่ือแสวงหาโอกาสทางอาชีพท่ีดีขึน้
ก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบเศรษฐกิจของเมืองซึง่เป็นปัจจยัท่ีสามารถสง่ผลกระทบได้ในทางตรง
ตอ่วิถีการดําเนินชีวิตประจําวนัของผู้คน ทัง้นี ้จากระบบเศรษฐกิจเมืองซึง่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม
หลักๆ ได้แก่ เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมดัง้เดิม เศรษฐกิจภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และ
เศรษฐกิจนอกระบบท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของอาชีพอิสระนัน้กลบัพบวา่ เศรษฐกิจนอกระบบมีอตัราการขยายตวั
และการเติบโตท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในขณะท่ีเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมดัง้เดิมค่อยๆ ลดจํานวนลงอนัเป็นผล
จากสดัสว่นของพืน้ท่ีการเกษตรท่ีถกูนําไปใช้จดัสรรเป็นท่ีดนิเพ่ือการอยูอ่าศยัหรือการพาณิชย์ประเภทอ่ืนๆ 
และแม้แตเ่ศรษฐกิจภาคธุรกิจและอตุสาหกรรมสมยัใหม่เองก็มีอตัราการเติบโตในระดบัท่ีถดถอยลงอย่าง
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มาก โดยเฉพาะในสว่นของการนําแรงงานเข้าสูร่ะบบ เน่ืองจากปัญหาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจระดบั
โลกท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั 

 ในกรณีนี ้ตวัอย่างท่ีสามารถสงัเกตได้อย่างชดัเจนของผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัเศรษฐกิจเมืองก็คือ 
การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจําวนัของประชากรเมือง โดยท่ี
เราทราบกนัเป็นอย่างดีว่า ศนูย์กลางทางกิจกรรมนีม้กัจะอยู่ท่ีตลาดสดประจําชมุชนหรือพืน้ท่ีนัน้ๆ ซึง่เป็น
สถานท่ีสําหรับกิจกรรมการซือ้ขายและแลกเปลี่ยนสินค้าในชีวิตประจําวนัหลากหลายประเภท เช่น อาหาร
สด อาหารสําเร็จรูป สินค้าอุปโภคต่างๆ นอกจากนัน้ ตลาดสดยังเปรียบเสมือนเป็นพืน้ท่ีศูนย์กลางซึ่ง
สมาชิกในชมุชนโดยรอบได้มาพบปะสงัสรรค์และแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารระหว่างกนัมาเป็นเวลาช้านาน
แล้ว ทัง้นี ้หากพิจารณาในมมุมองทางด้านวฒันธรรมก็ยิ่งทําให้เห็นว่า ตลาดมิใช่เป็นเพียงสถานท่ีสําหรับ
ดําเนินกิจกรรมซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านัน้ ทว่ายงัเป็นพืน้ท่ีแห่งชีวิตท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์ของผู้คนใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจ หากปราศจากผู้คนท่ีเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆ แล้ว พืน้ท่ีตลาดก็เป็นเพียงสถานท่ี
วา่งเปลา่เท่านัน้  

 อย่างไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจรูปแบบการค้าสมยัใหม่ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกระแสทุนนิยมโลก
และโลกาภิวตัน์ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมาได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการคงอยู่ของตลาดสด
และร้านค้าขนาดย่อยหลายแห่งในเขตชุมชนเมือง พร้อมๆ กับกระบวนการรุกไล่ทางพืน้ท่ีกายภาพและ
พืน้ท่ีทางสงัคมวฒันธรรมจากการขยายตวัของห้างหรือร้านการค้าสมยัใหม่ (Modern trade) ท่ีมาพร้อม
กบับรรยากาศ ภาพลกัษณ์ของความทนัสมยัและความเป็นตะวนัตกท่ีมีความเป็นมาตรฐานของสินค้าและ
ราคา ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เช่นนีส้ง่ผลกระทบอย่างร้ายแรง ทําให้ตลาดการค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก
จํานวนหลายแห่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลต้องปิดตวัลงเน่ืองจากไม่สามารถแข่งขนักบัห้างหรือร้าน
การค้าสมยัใหม่ได้ ในขณะเดียวกนั คา่นิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเก่ียวกบัการซือ้สินค้าในตลาดสดก็
เปล่ียนแปลงไป โดยภาพในปัจจุบนัของตลาดสดหลายแห่งมกัจะถกูนําไปเช่ือมโยงกบัมมุมองของความ
สกปรก ไมน่่ามอง สนิค้าไมไ่ด้คณุภาพ ราคาขาดความเป็นมาตรฐาน เป็นต้น 

 ในขณะท่ีตลาดสดจํานวนมากกําลงัต้องเผชิญหน้ากบัภาวะขาดทนุ รวมถึงความพยายามท่ีจะต้อง
ต่อสู้ดิน้รนรักษากิจการไว้ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีเต็มไปด้วยความรุนแรง ในอีกแง่มมุหนึ่งเรากลบัได้เห็น
การเติบโตของตลาดอีกลกัษณะหนึ่งในเขตเมืองได้อย่างชดัเจน ซึง่ก็คือ การเติบโตและขยายตวัของตลาด
นัดสารพัดรูปแบบ เช่น ตลาดนัดในย่านธุรกิจ ตลาดนัดวันหยุด ตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ตลาดนัด
หมู่บ้าน หรือตลาดนัดสุขภาพ ซึ่งแม้ว่าโดยรายละเอียดแล้วอาจมีองค์ประกอบของสินค้าหรือบริการท่ี
นําเสนอตอ่ผู้บริโภคแตกตา่งกนั แตก็่ยงัมีลกัษณะร่วมบางประการท่ีคล้ายคลงึกนั   นัน่ก็คือ การเป็นท่ีรวม
ของสนิค้านานาชนิดหรืออาจรวมไปถึงบริการอ่ืนๆ เข้าไปด้วย โดยท่ีมีรูปแบบของสินค้าแทบจะไม่แตกตา่ง
จากตลาดสดมากเท่าใดนกั หากแต่ตลาดเหล่านีม้กัจะมีลกัษณะของการคงอยู่ของเวลาและสถานท่ีของ
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ตลาดท่ีไม่แน่นอนตายตวัมากนกั แต่จะเป็นเสมือนกบักําหนดการภายในใจท่ีผู้ซือ้หรือผู้บริโภคนัน้ ‘รู้กนั’ 
เป็นอยา่งดีวา่ ร้านค้าเจ้าประจําของตนเองจะมาขายสนิค้าเม่ือใดและ ณ สถานท่ีใด 

 อาจฟังดนู่าประหลาดใจ แต่ตลาดนดัชุมชนเหล่านีก้ลบัสามารถดํารงอยู่ได้อย่างค่อนข้างมัน่คง
ภายใต้บริบทการบริโภคของผู้บริโภคชาวเมืองซึง่ขัน้ตอนและกระบวนการตดัสนิใจตา่งๆ   เตม็ไปด้วยความ
ซับซ้อนอันเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ นานัปการ ด้วยเหตุนี  ้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งท่ีจะศึกษา
พฤตกิรรมและมมุมองเก่ียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพท่ีสามารถนําไปเช่ือมโยงกบัตวัตนของความเป็นตลาด
นดัสขุภาพของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาศยัวิธีการเก็บข้อมลูเชิงลึกและทําการวิเคราะห์มิติ
ด้านมมุมองจากทัง้ส่วนของผู้ขายและผู้ซือ้ซึง่ต่างก็จดัว่าเป็นองค์ประกอบภายใต้กรอบบริบทของแนวคิด
วัฒนธรรมบริโภคนิยม เพ่ือสุดท้ายจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้ในระดับลึกเก่ียวกับ
ความสําคญัและบทบาทของตลาดนดัท่ีมีต่อการตอบสนองระบบเศรษฐกิจและวิถีชีวิตประจําวนัของผู้ ท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตเมืองได้ตอ่ไปในอนาคต   

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

8.1 เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ บริโภคท่ีเข้ามาซือ้สินค้า ณ ตลาดนัดสุขภาพของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

8.2 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบของตลาดนดัสขุภาพท่ีมีความเหมาะสมและยัง่ยืน 
สอดคล้องกบัลกัษณะและความต้องการของผู้บริโภคในบริบทสงัคมเมือง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดนัดสุขภาพของมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒนัน้ จะให้
ความสําคญักับขอบเขตงานวิจยัไปท่ีการใช้ระเบียบวิธีวจัยัทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ เพ่ือให้เกิด
ภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับพัฒนาการในอดีตจนถึงปัจจุบนัในการก่อตวั การคงอยู่และพลวัตของตลาดนัด
สุขภาพให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ โดยประกอบกับวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์ข้อมูล
ภาคสนามตามลกัษณะของปรากฏการณ์จริงเพ่ือให้เกิดภาพของลกัษณะปรากฏการณ์และพฤติกรรมของ
ผู้ซือ้ และผู้ขายในบริบทท่ีเป็นจริงในกรณีศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดนดัชุมชนใน
ยา่นชานเมือง 
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ผลสาํเร็จที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เป็นแนวทางการทําความเข้าใจกับธุรกิจตลาดนดัสขุภาพ ทําให้ทราบถึงพฤติกรรม ความพึง
พอใจ และความต้องการของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนสนบัสนนุ
ธุรกิจประเภทนีใ้ห้ยงัคงดําเนินการอยูไ่ด้ตอ่ไปในอนาคต  

2. ผลของการศกึษาสามารถนํามาเป็นข้อมลูในการวางแผนปรับปรุงแก้ไขการพฒันาระบบการ
บริหารงานตลาดนดัสขุภาพในอนาคตเพ่ือก่อให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 

3. ใช้เผยแพร่ในแวดวงวิชาการเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นให้มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกและหารูปแบบของ
กรณีศกึษาอ่ืนๆ ท่ีมีความน่าสนใจตอ่ไปในประเดน็ของมิตกิารบริโภคและวฒันธรรมบริโภคนิยม 
 
วิธีดาํเนินการวิจัยและสถานที่ทาํการทดลอง / เก็บข้อมูล 

1. วธีิดาํเนินการวิจัย จะแบง่ออกเป็นขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1: การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ 
1) ข้อมูลเอกสารท่ีได้มีการศึกษาและรวบรวมไว้โดยบุคคลและหน่วยงาน ทัง้ในลกัษณะของงาน

ศึกษาวิจยั หนงัสือ บทความ สารคดีสัน้และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตลาดประเภทต่างๆ ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในลกัษณะของตลาดนดัสขุภาพ รวมถึง ข้อมลูจากส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่น รายการ
โทรทศัน์ รายการสารคดี เก่ียวกบัวิถีชีวิตและความเป็นอยูข่องผู้คนตา่งๆ  

2) การสงัเกตการณ์โดยผู้ศกึษาและการสมัภาษณ์เชิงลกึในตลาดนดัสีเขียว โดยแบง่กลุม่เป้าหมายใน
การเก็บข้อมลูออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผู้ขาย ผู้ซือ้สนิค้า และ คณะกรรมการโครงการฯ  

3) การใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู : แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
5 ระดบั ซึ่งมีทัง้ชนิดคําถามปลายปิด (Closed-ended Question) คําถามปลายเปิด (Open-
ended Question) โดยแบง่กลุม่เป้าหมายในการเก็บข้อมลูออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ผู้ขาย ผู้ซือ้
สนิค้า จํานวนทัง้สิน้ 40 คน 

ขัน้ตอนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมลู จะใช้วิธีการสงัเคราะห์ข้อมลูและทําการจดัหมวดหมู่ แยกประเภทของ
ข้อมูลทัง้หมดเพ่ือทําการวิเคราะห์ให้เข้ากับกรอบของแนวคิดหลักของงานวิจัย โดยแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการ การคงอยู่ในปัจจุบนั มมุมองการบริโภคและปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใน
บริบทของตลาดนดัสขุภาพ โดยแบง่กระบวนการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 

 การจดัระบบข้อมลู 

 การจดัแยกหมวดหมู ่รูปแบบและหวัข้อ 
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 นําข้อมูลท่ีลงรหสัแล้วไปบนัทึกในคอมพิวเตอร์ และทําการประมวลผลข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมสถิตสํิาเร็จรูป  

 การหาตวัเลือกในการอธิบายข้อมลู 

 การเขียนรายงานวิจยั 

ขัน้ตอนที่ 3: การนําเสนอข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวม สงัเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัหวัข้อของการวิจยั 

 

นิยามศัพท์ 

ตลาดนัด หมายถึง สถานท่ีซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีไม่ประจํา มกัเกิดขึน้บริเวณย่าน    ท่ีอยู่อาศยัหรือ
ยา่นชมุชน  

ตลาดนัดสีเขียว หมายถึง สถานท่ีซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าอุปโภค บริโภคเพ่ือสขุภาพท่ีทางหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนได้จดัตัง้ขึน้ 

ผู้จาํหน่ายสินค้า หมายถึง ท่ีมีรายช่ือผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากกรรมการบริหารโครงการ และนําสน
ค้าอปุโภคบริโภคมาจดัจําหน่ายในตลาดนดัสขุภาพ มศว 

ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ ท่ีเข้ามาใช้บริการซือ้สนิค้าอปุโภคบริโภคในตลาดนดัสีเขียว ซึง่ประกอบไปด้วย 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคดิและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาดบริการ  

 อุตสาหกรรมการบริการมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  และเปล่ียนแปลงอย่างมากใน

สภาพแวดล้อมของโลกธุรกิจ ทําให้ความต้องการในการพฒันาความรู้ด้านการตลาดมีมากขึน้ ดงันัน้กล

ยทุธ์การตลาดผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่เดิมจึงไม่สามารถนํามาใช้กบัการตลาดบริการได้ ซึง่การตลาดบริการจะมี

ความเฉพาะในตวัของมนัเอง 

 การตลาดบริการ (Service Marketing) เกิดขึน้เม่ือประมาณ 30 กวา่ปีท่ีผา่นมา เพราะสงัคมได้มี

การเปล่ียนแปลงไปจนความต้องการของลกูค้ามีมากขึน้ คํานิยามทางการตลาดท่ีใช้อยูจ่งึแคบไมส่ามารถ

ตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจของลกูค้าได้ 

1) สว่นประสมการตลาดบริการ  ประกอบด้วยปัจจยั 7 ประการ ดงันี ้

1.1) ผลิตภณัฑ์บริการ (Service) จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คณุภาพของ

บริการ ตราย่ีห้อ/ตราสนิค้า สายการบริการ การรับประกนัและการบริการหลงัการขาย 

1.2) ราคา (Price) ต้องพิจารณาถึงระดบัราคา  การให้สว่นลด เง่ือนไขการชําระเงิน ส่วน

ยอมให้ เน่ืองจากราคามีส่วนในการทําให้บริการต่างๆ มีความแตกต่างกนั และมีผล

ต่อผู้บริโภคในการรับรู้ถึงคุณค่าท่ีได้รับบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างราคาและ

คณุภาพบริการ 

1.3) สถานท่ี (Place) ท่ีตัง้ของผู้ ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นปัจจยัหนึ่งท่ี

สําคญัของการตลาดบริการ ทัง้นีค้วามยากง่ายในการเข้าถึงบริการนัน้มิใช่แต่เฉพาะ

การเน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการติดต่อส่ือสาร ดงันัน้ ประเภทของช่อง

ทางการจดัจําหน่ายและความคลอบคลมุจะเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การเข้าถึงบริการด้วย 

1.4) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป็นวิธีการท่ีหลากหลายของการส่ือสารกบัตลาด

ต่างๆ โดยผ่านเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด กิจกรรมขายโดยบุคคล กิจกรรมส่งเสริม

การขาย และรูปแบบอ่ืนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

1.5) บคุลากร (People) จะคลอบคลมุ 2 ประเดน็ ดงันี ้
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1.5.1) บทบาทของบคุลากร สําหรับธุรกิจบริการ ผู้ ให้บริการนอกจากจะทําหน้าท่ี

ผลิตบริการแล้ว ยงัต้องทําหน้าท่ีขายสินค้าบริการไปพร้อมๆกนัด้วย การสร้างควาสมัพนัธ์กบัลกูค้ามีส่วน

จําเป็นอยา่งมากสําหรับการบริการ 

1.5.2) ความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้าด้วยกนั คณุภาพบริการของลกูค้ารายหนึ่ง อาจ

มีผลให้มีการแนะนําลกูค้ารายอ่ืนๆ ตามมา ดงันัน้ การควบคมุระดบัคณุภาพการบริการให้อยู่ในระดบัท่ี

เป็นมาตรฐานจงึเป็นสิง่สําคญั 

1.6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ธุรกิจบริการจํานวนน้อยมากท่ีไม่มีลกัษณะ

ทางกายภาพเข้ามาเก่ียวข้อง ดงันัน้ส่วนประกอบท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฎอยู่บ้างก็จะมีผลต่อ

การตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการเช่นเดียวกัน คําว่าลักษณะทางกายภาพนัน้หมายความรวมถึง 

สภาพแวดล้อม เช่น การตกแตง่บรรยากาศ การแตง่กายของพนกังานบริการ ป้ายบอกทิศทางตา่งๆ เป็นต้น 

1.7) กระบวนการ (Process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการส่งมอบมี

ความสําคญัเช่นเดียวกนั แม้ว่าผู้ ให้บริการจะมีความสนใจดแูลลกูค้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถ

แก้ปัญหาลกูค้าได้ทัง้หมด(ชยัสมพล  ชาวประเสริฐ, 2549) 

2)  ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของลกูค้า เน่ืองจากธุรกิจบริการนัน้ จําเป็นท่ี

จะต้องมองถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสําคญั และตอบสนองความต้องการนัน้ให้ได้ นอกจากการ

กําหนดส่วนประสมทางการตลาดบริการแล้ว ยงัต้องคํานึงถึงส่วนประสมการตลาดในมมุมองของลกูค้า

ด้วย ดงันี ้(ชศูกัดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ, นิทศัน์ คณะวรรณ, & ธีรพล แซต่ัง้, 2546) 

2.1) คณุคา่ท่ีลกูค้าได้รับ (Customer Value) หมายถึง คณุคา่หรือคณุประโยชน์

ต่างๆท่ีลกูค้าได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบัเงินท่ีจ่ายไป ซึง่ธุรกิจจําเป็นต้องเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองกบั

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งแท้จริง 

2.2) ต้นทนุ (Cost to Customer) หมายถึง เงินท่ีลกูค้ายินดีจ่าย สําหรับบริการนัน้ๆ 

หากลกูค้ายินดีท่ีจะจ่ายในราคาสงู นัน่ความคาดหวงัในการบริการก็จะสงูตามไปด้วย 

2.3) ความสะดวก (Convenience) หมายถึง ความสะดวกในแง่ของการรับบริการ

ลูกค้า ธุรกิจจะต้องทําหน้าท่ีสร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงบ้านหรือท่ีทํางาน หากลูกค้าไม่

สามารถมาใช้บริการตามสถานท่ีท่ีเรากําหนดได้ 
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2.4) การติดตอ่ส่ือสาร (Communication) หมายถึง ข้อมลูตา่งๆท่ีถกูต้อง ครบถ้วน

และรวดเร็ว ท่ีลกูค้าพึงจะๆได้รับ ดงันัน้ธรกิจจึงจําเป็นต้องจดัหาสื่อท่ีเหมาะสมกบัลกูค้าเป้าหมาย ทัง้นี ้

เพ่ือประโยชน์ในการให้และรับข้อมลูจากลกูค้า 

2.5) การดแูลเอาใจใส่ (Caring) ลกูค้าท่ีเข้ามารับบริการไม่ว่าจะเป็นบริการ

ประเภทใด ก็ย่อมต้องการการดแูลเอาใจใส่จากผู้ ให้บริการ ซึ่งการดแูลเอาใจใส่นัน้จะส่งผลถึงการมาใช้

บริการในครัง้ตอ่ไป รวมทัง้การนําไปบอกตอ่กบับคุคลใกล้ชิดด้วย 

2.6) ความสําเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) เม่ือลกูค้าตดัสินใจ

เข้ามารับบริการแล้วก็ย่อมต้องมุ่งหวงัให้ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสมบรูณ์แบบ แม้ขัน้ตอน

การให้บริการจะซบัซ้อนและยุ่งยากเพียงใด ลกูค้าไม่ได้มีสว่นมารับรู้ จะรับรู้เพียงว่ากระบวนการให้บริการ

นัน้ๆ ตอบสนองความต้องการอยา่งครบถ้วนหรือไม ่

2.7) ความสบาย (Comfort) หมายถึง สิ่งแวดล้อมตา่งๆของการให้บริการจะต้อง

สร้างความสบายให้แก่ลกูค้า ไมว่า่จะเป็นในสว่นของตวัอาคาร เคาน์เตอร์บริการ ห้องนํา้ ทางเดนิ ป้ายบอก

ทิศทางตา่งๆ เป็นต้น 

แนวคดิและทฤษฎีด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  การศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคจะทําให้ธุรกิจสามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพงึ
พอใจให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไขพฤ 

ติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าของผู้บริโภคในสงัคมได้อย่างถกูต้อง และสอดคล้องกบัความสามารถใน
การตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึน้    ท่ีสําคัญจะช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจให้ดีขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง (สภุาวดี  บญุงอก, 2546) 

 ความหมายพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  อดลุย์  จาตรุงคกุล (2546) ให้คําจํากดัความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ปฏิกิริยาของ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้รับและใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้กระบวนการตา่งๆ ของ
การตดัสินใจซึ่งเกิดก่อน และเป็นตวักําหนดปฏิกิริยาต่างๆ เหล่านัน้ จากคําจํากัดความนีส้ามารถนํามา
แบง่ออกเป็นสว่นสําคญัได้ 3 สว่นคือ  

1. ปฏิกิริยาของบคุคล ซึง่รวมถงึกิจกรรมตา่งๆ เช่น การซือ้ การใช้ประโยชน์และ 

การประเมินคา่สนิค้าและบริการท่ีมีจําหน่ายอยูใ่นตลาด 

2. บคุคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้รับ และการใช้สนิค้าและบริการทางเศรษฐกิจ  
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ซึง่หมายถึงผู้บริโภคคนสดุท้าย (The Ultimate Consumer) เรามุ่งท่ีตวับคุคลผู้ซือ้สินค้า และบริการเพ่ือ
นําไปใช้บริโภคเอง และ/หรือเพ่ือการบริโภคของหน่วยบริโภคต่างๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น 
ครอบครัวหรือเพ่ือน แตเ่ราไมพ่ิจารณาถึงการท่ีบคุคลทําการซือ้ให้กบัองค์กรธุรกิจหรือสถาบนั 

ตา่งๆ 

3. กระบวนการตา่งๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกิดก่อน และเป็นตวักําหนดปฏิกิริยาตา่งๆ  

เหลา่นี ้ซึง่รวมถึงการตระหนกัถึงความสําคญัของกิจกรรมการซือ้ของผู้บริโภคท่ีกระทบโดยตรงตอ่ปฏิกิริยา
ทางการตลาดท่ีเราสงัเกตได้ เช่น การตดิตอ่กบัพนกังานขาย กบัส่ือโฆษณาและการเปิดรับข่าวสารโฆษณา 
การสอบถามอย่างไม่เป็นทางการจากญาติมิตร การสร้างความโน้มเอียงหรือเกณฑ์ในการประเมินค่า
ทางเลือกต่างๆ เป็นอย่างดี สรุปคือ พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกบัการศกึษาถึงว่าบคุคลผู้บริโภค บริโภค
อะไร ท่ีไหน บอ่ยแคไ่หน และภายใต้สถานการณ์อะไรบ้างท่ีสินค้าและบริการได้รับการบริโภค(อดลุย์  จาตุ
รงคกลุ, 2546) 

  ศิวารัตน์  ณ ปทมุ และคณะ (2550) ให้คําจํากดัความว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจดัหาและการใช้ผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้หมายรวมถึง
กระบวนการตดัสนิใจซึง่เกิดขึน้ก่อน และมีสว่นในการกําหนดให้มีการกระทํา (ศวิารัตน์  ณ ปทมุ และคณะ, 
2550) 

  ดงันัน้จึงสรุปได้ว่า  พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละ
บคุคลในการค้นหา การเลือกซือ้ การใช้ การประเมินผลหรือจดัการกบัสนิค้า และบริการ ซึง่ผู้บริโภคคาดว่า
จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้  

 การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค 

  การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้และการใช้
ของผู้บริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ การใช้ของผู้บริโภค ซึ่งเป็น
คําตอบท่ีจะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

  คําถามท่ีใช้เพ่ือการค้นหาลกัษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6WS และ 1H   ซึง่ประกอบด้วย 

Who ?, What ?, Why ?, Who ?, When ?, When ?, Where ?, และ How ?     เพ่ือค้นหาคําตอบ  7 
ประการ   หรือ 7OS    ซึง่ประกอบด้วย    Occupants,  Objects,  Objectives,  Organizations, 

Occasions, Outlets และ Operations   โดยมีตาราง 1 แสดงการใช้คําถาม 7 คําถาม   เพ่ือหาคําตอบ 7 
ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทัง้การกําหนดกลยทุธ์การตลาดให้สอดคล้องกบัคําตอบเก่ียวกบั
พฤตกิรรมผู้บริโภค (ศริิวรรณ เสรีรัตน์, 2550) 
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ตาราง 1  แสดงคําถาม 7 คําถาม (6WS และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรม

 ผู้บริโภค (7OS) 

คาํถาม (6WS และ 1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7OS) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

(Who is in the target 
market?) 

 

ลกัษณะกลุม่เป้าหมาย (Occupants)  
ทางด้าน  

(1) ประชากรศาสตร์  

(2) ภมูิศาสตร์  

(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห์ 

(4) พฤตกิรรมศาสตร์ 

กลยทุธ์การตลาด (4Ps) ประกอบ ด้วย
กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์ ราคา  

การจดัจําหนา่ย และการสง่เสริม
การตลาดท่ีเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองความพงึพอใจของกลุม่ 
เป้าหมายได้ 

2. ผู้บริโภคซือ้อะไร 

(What does the consumer 
buy?) 

สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการซือ้ (Objects) 
สิง่ท่ีผู้บริโภคต้องการจากผลติภณัฑ์ 
คือ ต้องการคณุสมบตัหิรือ
องค์ประกอบของผลติภณัฑ์ 
(Product Component) และความ
แตกตา่งท่ีเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 
(Competitive Differentiation) 

กลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์  (Product 
Strategies) ประกอบด้วย 

(1) ผลติภณัฑ์หลกั (2) รูปลกัษณ์
ผลติภณัฑ์  ได้แก่ การบรรจภุณัฑ์ ตรา
สนิค้า รูปแบบบริการ คณุภาพ 
ลกัษณะนวตักรรม  (3) ผลติภณัฑ์ควบ 
(4) ผลติภณัฑ์ท่ีคาดหวงั 

 (5) ศกัยภาพผลติภณัฑ์ความแตกตา่ง
ทางการแขง่ขนั(Competitive 
Differentiation) ประกอบด้วย ความ
แตกตา่งด้านผลติภณัฑ์ บริการ 
พนกังาน และภาพลกัษณ์ 

3. ทาํไมผู้บริโภคจงึซือ้ 

(Why does the consumer 
buy?) 

 

วตัถุประสงค์ในการซือ้ (Objectives) 
ผู้ บริโภคซือ้สินค้า  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของเขา ทัง้ทางด้าน
ร่างกายและด้านจิตวิทยา  ซึ่งต้อง
ศึ ก ษ า ถึ ง ปั จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ
พฤตกิรรมการซือ้ คือ  

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ  (1) กลยทุธ์ด้าน
ผลติภณัฑ์ (Product Strategies)  

(2) กลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) ประกอบ ด้วย 
กลยทุธ์การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  
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ตาราง 1 (ตอ่) 

คาํถาม (6WS และ 1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7OS) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

 (1) ปัจจยัภายใน 

(2) ปัจจยัภายนอก 

(3) ปัจจยัเฉพาะบคุคล 

การขายโดยใช้พนกังานขาย และการ
สง่เสริมการขาย  (3) กลยทุธ์ด้านราคา 
(Price Strategies)    

(4) กลยทุธ์ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 
(Distribution Channel Strategies)   
ศกึษาเหตจุงูใจในการซือ้   ปัจจยัท่ีทําให้
เกิดความต้องการผลติภณัฑ์  กําหนด
แนวความคดิ   และจดุขายในการโฆษณา 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ซือ้ (Who 
participates in the buying?) 

บทบาทของกลุม่ตา่งๆ
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลตอ่ 

การตดัสนิใจซือ้ ประกอบด้วย  

(1) ผู้ ริเร่ิม  

(2) ผู้ มีอิทธิพล  

(3) ผู้ตดัสนิใจซือ้  

(4) ผู้ซือ้  

(5) ผู้ใช้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์การโฆษณา 
และกลยทุธ์การสง่เสริมการตลาด 
(Advertising and Promotion  
Strategies) โดยใช้กลุม่อิทธิพล และ
กลุม่เป้าหมายเป็นแนวทางสร้างสรรค์   
และเลือกใช้ส่ือโฆษณาให้เหมาะกบักลุม่
ผู้ รับขา่วสาร 

5. ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด 

(When does the consumer 
buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
เช่น ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาล
ท่องเท่ียว เทศกาลโอกาสพิเศษ 
วนัหยดุ เวลาวา่ง 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด    (Promotion Strategies) เช่น 
สง่เสริมการตลาดนอกฤดกูาลท่องเท่ียว 
การสง่เสริมการขาย ความร่วมมือระหวา่ง
ธุรกิจ (Partnership) 
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คาํถาม (6WS และ 1H) คาํตอบที่ต้องการทราบ (7OS) กลยุทธ์การตลาดที่เก่ียวข้อง 

6. ผู้บริโภคซือ้ที่ไหน  

(Where does the consumer 
buy?) 

ช่องทางหรือสถานท่ีจําหน่าย 
(Outlets) เช่น สํานกังานตวัแทน
จําหน่าย 

กลยทุธ์ช่องทางการจดัจําหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) โดย
ผา่นสถาบนัการค้าสง่ สถาบนัการค้าปลีก 
และช่องทางพเิศษอ่ืนๆ 

7. ผู้บริโภคซือ้อย่างไร 

(How does the consumer 
buy?) 

ขั น้ ตอนในการตัดสิ น ใจซื อ้ 
(Operations) ประกอบด้วย  

(1) การรับรู้ปัญหา (2) การ
ค้นหาข้อมลู (3) การประเมินผล
ทางเลือก (4) การตดัสินใจซือ้ 
(5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธ์ท่ีใช้มาก คือ กลยทุธ์การสง่เสริม
การตลาด (Promotion Strategies) 
ประกอบด้วย การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ การขายโดยใช้พนกังานขาย 
การสง่เสริมการขาย และการตลาดทางตรง 
และราคาให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ใน
การตดัสนิใจซือ้ 

 

  จากตาราง 1 ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามเพ่ือทํา
ให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) ท่ีใช้สินค้าซึ่งตลาดเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริโภคท่ีมีรายได้
ระดบัปานกลางถึงระดบัสงู 

  ผู้บริโภคซือ้อะไร (What does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้ทราบถึงสิ่งท่ี
ผู้บริโภคต้องการจะซือ้ (Objects) และสามารถทราบถึงความต้องการท่ีแท้จริงท่ีผู้บริโภค  
 ทําไมผู้บริโภคจึงซือ้ (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้ทราบถึง
วตัถปุระสงค์ในการใช้ (Objectives) และเหตผุลท่ีแท้จริงในการตดัสินใจซือ้ โดยท่ีนกัการตลาดสามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการวางแผนจงูใจกลุม่เป้าหมาย 

  ใครมีสว่นร่วมในการตดัสินใจซือ้ (Who participates in the buying?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้
ทราบถึงบทบาทของกลุม่ตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตดัสนิใจ (Organizations) 

  ผู้บริโภคซือ้เม่ือใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้ทราบถึงโอกาส
ในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค (Occasions) จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกับการผลิตให้
เพียงพอและเตรียมแผนการสง่เสริมการตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
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  ผู้บริโภคซือ้ท่ีไหน (Where does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้ทราบถึง
สถานท่ีจดัจําหน่ายหรือแหลง่ท่ีผู้บริโภคนิยมหรือสะดวกในการซือ้ (Outlets) 

  ผู้บริโภคซือ้อย่างไร (How does the consumer buy?) เป็นคําถามเพ่ือทําให้ทราบถึง
ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Operations) ซึง่จะช่วยให้ธุรกิจมีข้อมลูในการวางแผนการสง่เสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้มากท่ีสดุ 

 

 ตวัแบบพฤตกิรรมผู้บริโภค 

  ตวัแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถึงเหตจุงูใจท่ีทํา
ให้เกิดการตดัสินใจซือ้ จดุเร่ิมต้นของตวัแบบนีคื้อ พฤติกรรมของผู้ซือ้เร่ิมต้นจากมีสิ่งเร้า (Stimulus) มา
กระตุ้น (Stimulate) ความรู้สกึของเขา ทําให้รู้สกึถึงความต้องการ จนต้องทําการหาข้อมลูเก่ียวกบัสิ่งท่ีจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของเขา เพ่ือทําการตดัสินใจซือ้และ เกิดพฤติกรรมการซือ้อนัเป็นการ
ตอบสนอง (Response) ในท่ีสดุ ดงันัน้โมเดลนีจ้ึงอาจเรียกว่า S-R Theory (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) โดย
มีรายละเอียดของทฤษฎีดงันี ้

  1.  สิ่งเร้า คือสิ่งท่ีเข้ามากระทบและ กระตุ้ นผู้ ซือ้ ซึ่งอาจเกิดขึน้ได้จากสิ่งเร้าภายในท่ี
ร่างกายเกิดความไม่สมดลุทางกายภาพหรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความต้องการท่ีจะรักษาสมดลุนัน้ หรือ
จากสิง่เร้าภายนอก ซึง่แบง่ออกเป็น 

   1.1 สิง่เร้าทางการตลาด (Marketing Stimulus) อนัเป็นสิ่งเร้าท่ีเก่ียวข้องกบัสว่นประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีนกัการตลาดต้องพฒันาขึน้มา 

   1.2 สิ่งเร้าอ่ืน ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมอนัอยู่เหนือความควบคุมขององค์กร ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจทําให้เกิดการซือ้ได้ เช่น สภาพเศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีอํานวยความสะดวก กฎหมายท่ีเอือ้
ประโยชน์ นโยบายทางการเมืองท่ีกระตุ้นให้เกิดการลงทุน หรือวฒันธรรมท่ีสร้างพฤติกรรมการใช้ ฯลฯ  
ในทางตรงกันข้าม สิ่งเร้าต่างๆ ท่ีมีลกัษณะในทางลบอาจจะไม่ก่อให้เกิดการซือ้ แม้จะมีความต้องการ
เกิดขึน้ก็ตาม เช่น สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเพิ่มขึน้ของภาษีสนิค้า ฯลฯ 

  2. กลอ่งดํา  เป็นระบบของความรู้สกึ  ความต้องการและ กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้จาก
ความคิดและจิตใจของผู้ซือ้ อนัเป็นสิ่งท่ียากแก่การเข้าใจ เปรียบเสมือนกับกล่องดําของเคร่ืองบินท่ีเก็บ
ข้อมลูทัง้หมดเก่ียวกบัลกูค้าไว้ภายใน ซึ่งนกัการตลาดต้องพยายามศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมและ การตดัสินใจซือ้ของผู้ซือ้ รวมถึงต้องศกึษาถึงขัน้ตอนของกิจกรรมในการตดัสินใจซือ้ของผู้
ซือ้ด้วย 
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  3. การตอบสนอง เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์  อนัเป็นการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งผู้ ซือ้จะแบ่งการตดัสินใจออกเป็นขัน้ๆ เร่ิมต้นจากการตดัสินใจเก่ียวกับชนิดของ
ผลติภณัฑ์  

  4. กระบวนการตดัสนิใจซือ้  แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ 

   ขัน้ตอนท่ี 1 การรับรู้ถึงความต้องการ ผู้บริโภครายหนึง่ๆ จะตระหนกัถึงความต้องการใน
สิ่งท่ีตนเองรู้สกึว่ายงัขาดหายไปในชีวิตของตนและ จะมองหาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถมาเติมเต็มให้กบัความ
ต้องการนัน้ 

   ขัน้ตอนท่ี 2 การค้นหาข้อมลู ผู้บริโภคจะพยายามหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ให้
มากท่ีสดุ เพ่ือนํามาใช้ในการตดัสนิใจ 

   ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผู้บริโภคจะนําข้อมูลทัง้หมดท่ีได้มาทําการ
เปรียบเทียบ เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีและเหมาะสมกบัตนเองท่ีสดุ 

   ขัน้ตอนท่ี 4 การตดัสินใจ เป็นการตดัสินใจทําการซือ้จริง ซึง่ผู้ซือ้ต้องตดัสินใจเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์ ตราผลติภณัฑ์ ผู้ขาย เวลาในการซือ้ และปริมาณการซือ้ 

   ขัน้ตอนท่ี 5 พฤติกรรมภายหลงัการซือ้-การใช้ ผู้ซือ้อาจจะมีพฤติกรรมในการตอบสนอง
ความพงึพอใจหรือไมพ่งึพอใจจากการซือ้-การใช้ดงักลา่วคือ 

    เม่ือพึงพอใจ ก็จะทําการซือ้ซํา้และอาจกลายเป็นลกูค้าท่ีมีความภกัดีได้ นอกจากนี ้
แล้วอาจบอกตอ่ไปถึงบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีใกล้ชิดด้วย 

    เม่ือไม่พึงพอใจ ก็จะเลิกใช้ และอาจประจานให้ผู้ อ่ืนฟังต่อไป หรืออาจเรียกร้องให้
ผู้ขายรับผิดชอบ 

    นอกจากนีแ้ล้ว ข้อมลูหลงัการซือ้-การใช้จะกลายเป็นข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 
ท่ีสําคญัสําหรับลกูค้าในการพิจารณาในการตดัสนิใจซือ้ครัง้ตอ่ไป 

  5.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ การท่ีจะตอบคําถามเหล่านัน้ได้ ต้องเข้าใจถึง
พฤติกรรมการซือ้ว่ามีสิ่งกระตุ้นและการตอบสนองของผู้บริโภคอย่างไรบ้าง ปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ ได้แก่ 

   5.1 ปัจจยัด้านวฒันธรรม (Cultural Factors) มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมผู้บริโภคได้มาก
ท่ีสดุ 
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    5.1.1 วฒันธรรม (Culture) เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความ
ต้องการของบุคคลท่ีเติบโตและอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกัน จะมีค่านิยม การรับรู้ 
ความชอบและพฤตกิรรมท่ีคล้ายคลงึกนั 

    5.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture)  

   5.2 ชัน้สงัคม (Social Class)  การจดัแบ่งลําดบัชัน้ของสงัคมท่ีมีความเหมือนและ
แตกต่างกนั ชัน้สงัคมท่ีแตกต่างกนั พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงสถานะทางสงัคมของตน เม่ือเปลี่ยนสถานะ
ทางสงัคม คนก็มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมตามสถานะทางสงัคมของตนตามไปด้วย การแบง่ชัน้
สงัคมใช้เกณฑ์ด้านอาชีพ การศึกษา รายได้ ทําเลท่ีอยู่อาศยั คนท่ีแตกต่างทางชัน้สงัคมมีแนวโน้มท่ีจะ
แสดงออกตา่งกนั ในขณะท่ีคนในชัน้สงัคมเดียวกนัมีแนวโน้มท่ีจะแสดงออกคล้ายคลงึกนั ไม่ว่าจะเป็นการ
แตง่กาย วิธีการพดู วิธีการพกัผอ่น ฯลฯ แตล่ะชัน้สงัคมจะรับรู้กนัเองวา่ใครอยูใ่นชัน้ใดทัง้สงูหรือต่ํากว่า จะ
พยายามแสดงออกหรือรับรู้ได้จากสิง่ท่ีใช้หรือแสดงออก 

   5.3 ปัจจยัทางสงัคม (Social Factors) ผู้คนจะได้รับอิทธิพลจากสงัคมรอบข้างท่ีเป็น
กลุม่อ้างอิง ครอบครัวและ บทบาทและสถานะทางสงัคม 

    5.3.1 กลุม่อ้างอิง (Reference Groups) กลุม่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ทศันคติและพฤติกรรม
ของบคุคล ทัง้ท่ีมีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลโดยตรง ได้แก่ 

     5.3.1.1 กลุ่มอ้างอิงปฐมภมูิ ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน 
เป็นลกัษณะของการตดิตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ืองและไมเ่ป็นทางการ 

     5.3.1.2 กลุม่อ้างอิงทตุยิภมูิ ได้แก่ กลุม่ศาสนา อาชีพ สมาคม เป็นลกัษณะการ
ตดิตอ่กนัแบบเป็นทางการมากกวา่ แตมี่ความตอ่เน่ืองน้อยกวา่ 

    5.3.2 ครอบครัว (Family) สถาบนัครอบครัวมีความสําคญัท่ีสดุและมีอิทธิพลท่ีสดุ
ในกลุ่มอ้างอิงปฐมภมูิ ซึ่งปลกูฝังอบรมนิสยัต่างๆ แก่บุคคล นกัการตลาดต้องเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งจะแสดงบทบาทและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลในครอบครัวและการ
ตดัสนิใจของครอบครัว 

    5.3.3 บทบาทและสถานภาพ (Role and Status) แตล่ะบคุคลแสดงออกในแตล่ะ
กลุ่มท่ีเป็นสมาชิกอยู่ คนหนึ่งอาจมีหลายบทบาท เป็นทัง้ลกู แม่ เพ่ือน หวัหน้า ลกูน้อง เป็นต้น ซึ่งแต่ละ
บทบาทก็จะมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ แตล่ะบทบาทก็จะแสดงสถานะทางสงัคมอยู่ด้วย เป็นสถานะท่ี
สงัคมยอมรับในตวับคุคลนัน้ๆ ต้องตระหนกัถึง “สญัลกัษณ์ของสถานะ” ในการทําการตลาด คนต้องการ
การยอมรับจากสงัคมและ พยายามแสดงออกถึงสถานะของตน 
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   5.4 ปัจจยัสว่นบคุคล (Personal Factors) พฤตกิรรมการซือ้ของบคุคลได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจยัเฉพาะของบคุคลด้วยเช่นกนั 
    5.4.1 อายแุละขัน้ของวงจรชีวิต (Age and Life Cycle Stage)  
      5.4.2 อาชีพ (Occupation)  
    5.4.3 สภาพเศรษฐกิจของบคุคล (Economic Circumstances) 
    5.4.4 รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life style) 
    5.4.5 บคุลกิลกัษณะและแนวคดิของตนเอง (Personality and Self-concept) 
   5.5 ปัจจยัด้านจิตวิทยา (Psychological Factors) ทางเลือกในการซือ้ของบคุคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจยัหลกัทางจิตวิทยา 4 ประการคือ 
    5.5.1 การกระตุ้นเร้า (Motivation) 
    5.5.2 การรับรู้ (Perception) 
    5.5.3 การเรียนรู้ (Learning) 
    5.5.4 ความเช่ือและทศันคต ิ(Beliefs and Attitude) 

 
  

ภาพประกอบ 1 ตวัแบบพฤตกิรรมของผู้ซือ้ (ผู้บริโภค) 
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 เหตุผลในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค 

  จากการรายงานของสํานกังานวิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมของบริโภคทัว่โลกท่ีเปล่ียนไป       จาก
เดิม เน่ืองจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจท่ีกระทบต่อความเช่ือมั่นใจการจับจ่ายใช้สอย ทําให้พฤติกรรมการ
จบัจ่ายใช้สอยของลกูค้าเปลี่ยนแปลงอยา่งเห็นได้ชดั ไมเ่ว้นแม้แตล่กูค้าในประเทศไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ในการตดัสินใจซือ้อย่างเห็นได้ชดัท่ีสดุ  เม่ือลกูค้ามีพฤติกรรมเปล่ียนไปสิ่งท่ีนกัการตลาดและธุรกิจจะต้อง
ทําต่อจากนีไ้ปก็คือ การปรับตวัและกําหนดกลยทุธ์ในการทํางาน เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ลกูค้าท่ีไมเ่หมือนเดมิอีกตอ่ไป  

  ทัง้นี ้ก่อนท่ีจะวางแผนและกําหนดกลยทุธ์ในการทํางานในสถานการณ์ท่ีกระทบตอ่      การ
ตดัสินใจซือ้ของลูกค้า มาดูกันว่าพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคในช่วงต่อจากนีไ้ป มีเหตุผล
ใดบ้างท่ีนํามาใช้ในการตดัสินใจ ซึง่ดิฉนัขอนําเอา 10 เหตผุลหลกั ๆ ท่ีลกูค้าสว่นใหญ่นํามาพิจารณาก่อน
ตดัสนิใจซือ้ และเช่ือวา่เหตผุลตา่ง ๆ จะมีผลตอ่การทํางานของผู้ประกอบการอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ (กฤติกา  
คงสมพงษ์, 2552) 

  1. การให้รางวัลกับตัวเอง การให้รางวัลกับตัวเองไม่ใช่เทรนด์ใหม่สําหรับผู้ บริโภค           
ในเมืองไทย เน่ืองจากการซือ้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับตนเองเกิดขึน้มานานแล้ว แต่ในช่วงจากนีไ้ป   มี
แนวโน้มว่าลกูค้าจะให้ความสําคญักบัตวัเองมากกว่าเดิม เน่ืองจากเหตผุลต่าง ๆ ท่ีเข้ามามีส่วน   ทําให้
ลกูค้าอยูค่นเดียวนานขึน้ หรือมีความสขุกบัชีวิตสว่นตวั รวมทัง้เหตผุลอ่ืน ๆ ไมว่า่จะเป็น   การให้รางวลักบั
ตวัเองท่ีประสบความสําเร็จในเร่ืองต่าง ๆ หรือแม้แต่การลงทุนซือ้สินค้าและบริการเพ่ือชดเชยกบัสิ่งท่ีโหย
หาและขาดหายไป ฯลฯ 

   เหตุผลต่าง ๆ ข้างต้นทําให้ผู้บริโภคมักหาโอกาสในการให้รางวลักับตนเอง ส่วนการ
ตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์ให้กบัตวัเองนัน้มกัให้ความสําคญักบัแบรนด์ท่ีคุ้นเคยและอยู่ในความใฝ่ฝัน หรือ
แบรนด์ท่ีมีราคาแพง จึงทําให้การซือ้แต่ละครัง้มีคณุคา่เหมาะสมกบัการให้รางวลั เป็นต้น นกัการตลาดจะ
ได้ประโยชน์จากเทรนด์การให้รางวลักับตนเอง แม้ว่าจะไม่เกิดขึน้บ่อยนกัเพราะการให้รางวลัมกัจะเป็น
โอกาสพิเศษเท่านัน้ แต่การสร้างความคุ้นเคยและตระหนกัในคณุค่าของผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง จะเป็น
เหตผุลท่ีช่วยให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ด้วยเหตผุลดงักลา่ว 

  2. ความคุ้มคา่และคุ้มราคา นอกจากปัจจยัด้านความสวยงาม คณุประโยชน์ การออกแบบ 
รสชาด สีสนั ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจยัท่ีนักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้ว แต่การทํางานในช่วงต่อจากนีไ้ป 
จะต้องสร้างความตระหนกัด้านความคุ้มคา่และคุ้มราคาให้เกิดขึน้กบัผู้บริโภค  เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  จึงทําให้ลกูค้านําเอาเหตผุลในเร่ืองความ
คุ้มค่ามาใช้กับการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวนัมากขึน้ เช่น  การมุ่งเน้นเร่ืองคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
การพิจารณาคณุสมบตัแิละการตอบสนองการใช้งานได้อยา่งยาวนาน เป็นต้น 
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   นอกจากนีแ้ล้ว การตัดสินใจซือ้สินค้าและบริการยังต้องเน้นเร่ืองราคา ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าราคาถกูหรือราคาแพงก็ตาม ผู้บริโภคมกัคํานึงถึงเร่ืองความคุ้มค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป เช่น การตดัสินใจ
ซือ้สินค้าราคาแพง เน่ืองจากเห็นว่าคุ้มค่ากับการลงทุนซือ้ เน่ืองจากทําให้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้  หรือเป็น
เพราะสินค้ามีคุณภาพดี มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน เป็นต้น ดังนัน้ นักการตลาดออกแบบกิจกรรม
การตลาดเพ่ือสะท้อนให้ลกูค้าเห็นถึงเร่ืองความคุ้มคา่กบัเงินท่ีจ่ายไป  

  3. ลกูค้าอยู่กบับ้านมากขึน้  งายวิจยัจากสํานกัตา่ง ๆ ทัง้ท่ีทําการสํารวจผู้บริโภคในเอเชีย 
ยุโรป และอเมริกา มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าในประเทศไทย คือในช่วงท่ีสภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่เปลี่ยนไป เน่ืองจากทุกคนต้องการประหยดัค่าใช้จ่าย การ
อยูก่บับ้านคือทางเลือกหนึง่ของลกูค้าในยคุปัจจบุนั และคาดวา่จะเป็นอยา่งนีอี้กนาน 

   ดงันัน้ นกัการตลาดจะต้องวางแผนและกําหนดกลยทุธ์การตลาด เพ่ือทําให้ลกูค้าออก
จากบ้านมาจบัจ่าย และการกําหนดกิจกรรมการขายสินค้าเพ่ือตอบสนองให้กบัลกูค้ากลุม่ท่ีมีความสขุกบั
การอยู่บ้าน โดยให้ความสําคญักับกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ  เช่น การคิดกิจกรรม
การตลาดใหม่ ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ลกูค้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนอกบ้าน แล้วใช้กลยทุธ์การนําเสนอขาย
ผลติภณัฑ์อยา่งแยบยล เพ่ือสร้างความตระหนกัและความต้องการบริโภค 

   นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องนําเสนอกิจกรรมใหม่ๆ ผ่านช่องทางการส่ือสารไปยงัผู้บริโภคท่ีอยู่
บ้านมากขึน้ โดยนกัการตลาดต้องทราบว่าลกูค้าส่วนใหญ่มกัมีกิจกรรมคล้าย ๆ กนัในขณะจําศีลอยู่กับ
บ้าน  เช่น การเล่นอินเตอร์เน็ต การดูรายการโทรทัศน์ ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสําคญัสําหรับ
ตลาดในยุคปัจจุบนั ท่ีสําคญัสร้างกลยุทธ์การบริการพิเศษส่งสินค้าถึงบ้านก็จะสร้างความสนใจให้กับ
ลกูค้าได้ไมน้่อย 

  4. ผู้หญิงจะมีบทบาทในการตดัสินใจซือ้มากขึน้ ในช่วงต่อจากนีไ้ปกลุ่มลกูค้าท่ีเป็นเพศ
ผู้หญิงจะมีความสําคญัตอ่การตดัสินใจซือ้มากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าท่ีมีครอบครัวแล้วจะมอบหมายให้
ผู้หญิงเป็นผู้ดแูลการจบัจ่าย ท่ีสําคญัผลการวิจยัพฤติกรรมของผู้หญิงในช่วงท่ีเศรษฐกิจตกต่ํานัน้ พวกเธอ
จะมีพฤตกิรรมใหมใ่ห้นกัการตลาดปวดหวัมากขึน้ กลา่วคือ จะเพิ่มความจู้ จี.้..จกุจิก...ในการพิจารณาและ
ตดัสนิใจซือ้มากกวา่เดมิ 

   นอกจากนีแ้ล้วยงัให้ความสําคญักับเร่ืองการประหยดั เป็นไปได้ว่าสินค้าบางประเภท    
ผู้หญิงจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ถึงเร่ืองคุณสมบตัิ และต่อรองราคาให้ถูกใจมากยิ่งขึน้ 
ดงันัน้ นกัการตลาดจําเป็นต้องเข้าถึงพฤตกิรรมดงักลา่ว เพ่ือจะได้ออกแบบการให้บริการ การกําหนดราคา 
และกลยทุธ์อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกบัลกูค้ากลุม่ผู้หญิงมากยิ่งขึน้ 
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  5. ให้ความสําคญัต่อสขุภาพมากขึน้ ในช่วงต่อจากนีไ้ปผู้บริโภคทัว่โลกจะให้ความสําคญั
กบัสขุภาพของตนเองมากย่ิงขึน้ ไมเ่ว้นแม้แตล่กูค้าชาวไทยท่ีเร่ิมมีแนวโน้มว่าจะหนัมาอดุหนนุผลิตภณัฑ์ท่ี
ส่งผลดีต่อสุขภาพของตนเองมากกว่าเดิม ดงันัน้ สินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบําบดัและ
รักษาจะอยูใ่นความสนใจ รวมทัง้ผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ ท่ีสร้างความตระหนกัเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่สขุภาพ 
เช่น เคร่ืองด่ืมและอาหารเพ่ือสขุภาพ  รวมทัง้บริการต่าง ๆ ท่ีทําให้ลกูค้ามีสขุภาพแข็งแรงและอนามยัท่ีดี
ขึน้ 

   ดงันัน้ ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองด่ืม อาหาร และยา จะต้องให้ความสําคญั
เก่ียวกับเร่ืองสขุอนามยั หากสามารถชูจุดเด่นด้านการบําบดัและรักษา จะสามารถกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการซือ้ได้มากขึน้ เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่มกัมีมมุมองในเร่ืองสขุภาพท่ีคล้ายกนั กลา่วคือ การป้องกนั
ไว้ดีกวา่ปลอ่ยให้แยแ่ล้วแก้ทีหลงั 

  6. บทบาทของสื่อออนไลน์ ปัจจุบนัส่ืออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในสงัคมเมืองมาก
เป็นทวีคณู และมีแนวโน้มว่าภมูิภาคตา่ง ๆ จะใช้ส่ือดงักลา่วมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง เพราะบทบาทสําคญัใน
การสื่อสารและเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมลูและขา่วสารตา่ง ๆ  เน่ืองจากส่ือดงักลา่วสามารถ
ยอ่โลกให้แคบลงนัน่เอง 

   จากการวิจยัพฤติกรรมของผู้บริโภคทัว่โลกท่ีใช้บริการส่ือออนไลน์ พบว่ามกัใช้หาข้อมลู
เก่ียวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมทัง้การหาข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียว หรือแม้แต่การใช้เพ่ือความ
บนัเทิง ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของลกูค้าท่ีมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่กับบ้าน
มากกว่าเตร่ ๆ อยู่นอกบ้าน ดงันัน้ นกัการตลาดท่ีต้องการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีใช้เวลาว่างอยู่
หน้าคอมพิวเตอร์ จะต้องรู้ว่าพวกเขาสนใจอะไร และการนําเสอนข้อมลูแบบไหนถึงจะสร้างความตระหนกั
และตดัสินใจซือ้ หากโฆษณาขายสินค้าอย่างเดียว อาจไม่สามารถสร้างความจดจําได้อีกตอ่ไป จึงต้องหา
กลยทุธ์ใหม ่ๆ ในการสร้างการรับรู้ผา่นส่ือดงักลา่วให้มีความน่าสนใจขึน้ 

  7. ให้ความสําคญักบัภาวะโลกร้อน การรณรงค์เร่ืองภาวะโลกร้อนได้กลายเป็น    เทรนด์
ใหม่ของนกัการตลาดและนกัประชาสมัพนัธ์ในช่วงท่ีผ่านมา และสามารถสร้างความสนใจจากผู้บริโภคได้
ไม่น้อยเลยทีเดียว เห็นได้จากสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีนําสู่ตลาดมกัให้ความสําคญัเก่ียวกบัการต่อต้าน
โลกร้อน หรือช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึน้ เป็นต้น  แม้ว่าการอนรัุกษ์และเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวจะเป็นการสร้างความ
สมดลุให้เกิดขึน้กบัธรรมชาติ และความเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของลกูค้าโดยตรง แตผ่ลิตภณัฑ์และบริการ
ดงักลา่วก็มกัมีราคาท่ีแพงกวา่ 

   ดังนัน้ นักการตลาดจะต้องศึกษาอย่างละเอียดว่าเทรนด์ภาวะโลกร้อน มีผลต่อ
พฤติกรรมผู้ บริโภคของคนไทยมากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะเร่ืองการตัดสินใจซือ้ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ             
ผลประกอบการ เน่ืองจากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเร่ืองท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  แต่เร่ือง      เงิน ๆ 
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ทอง ๆ เกิดขึน้ในปัจจุบันนี  ้อาจทําให้ลูกค้าบางส่วนไม่เห็นด้วย เพ่ือให้เทรนด์ดังกล่าว         มีความ
เหมาะสมกบัตลาดเมืองไทย น่าจะมีการวิจยัอย่างจริงจงัว่าการสร้างสมดลุดงักล่าว อยู่ในความต้องการ
ของผู้บริโภคในยคุเศรษฐกิจตกต่ําหรือไม ่

  8. สินค้าไทย และไทยเท่ียวไทย ในช่วงท่ีภาวการณ์ส่งออกของประเทศไทยติดลบ และ
ต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยน้อยลง เทรนด์การตลาดเพ่ือให้ลกูค้าช่วยการอดุหนุนสินค้า
และบริการตา่ง ๆ ภายในประเทศ ทัง้นโยบายไทยทําไทยใช้ หรือไทยเท่ียวไทย ฯลฯ จะสามารถสร้างความ
ตระหนกัให้ผู้บริโภคท่ีรักชาตไิทยได้ไมน้่อย 

   โดยเฉพาะการนําเอาเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจเข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้บริโภค
เห็นถึงคณุคา่ของสินค้าไทยและความประหยดัเม่ือบริโภคสินค้าไทย หากมีการติดตามข่าวสารของโลกคง
จะเห็นว่าต่างประเทศลดการนําเข้าและรณรงค์ให้ประชาชนซือ้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ หากนกัการ
ตลาดในประเทศไทยหนัมาเอาจริงเอาจงักบันโยบายดงักลา่ว ก็จะช่วยให้เกิดการหมนุเวียนภายในประเทศ
ได้มาก 

  9. เทรนด์การผสมผสานวฒันธรรม สืบเน่ืองจากข้อ 8 จะทําให้เกิดเทรนด์การผสมผสาน
ระหวา่งความต้องการบริโภคสนิค้าตา่งชาตกิบัสนิค้าไทย พฤติกรรมของผู้บริโภคตอ่จากนีไ้ปจะไม่เน้นเร่ือง
ค่านิยมตะวันตกล้วน ๆ แต่จะเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยมากกว่าในอดีตท่ีผ่านมา เน่ืองจาก
วฒันธรรมตะวนัออกได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทัว่โลก มีสว่นทําให้ลกูค้าชาวไทยหนักลบัมามองสิ่งดี ๆ 
ภายในประเทศมากขึน้ 

  เป็นไปได้ว่าในช่วงต่อจากนีไ้ป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะสะท้อนให้เห็นถึงความผสมผสาน
ระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกและความเป็นไทยรวมอยู่ด้วยกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลกูค้าท่ี
เร่ิมมีการอนรัุกษ์ เห็นคณุคา่และหวงแหนวฒันธรรมของตนเองมากขึน้ 

  10.  อิสระและสะดวกสบาย  พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสําคญักบัเร่ือง
ความเป็นตวัของตวัเอง รักอิสระและต้องการความสะดวกสบายมากกว่าเดิม ดงันัน้ สินค้าและบริการตา่ง 
ๆ จะต้องสะท้อนออกมาให้ลกูค้าสมัผสัได้ถึงความต้องการดงักล่าว เห็นได้จากกลุ่มคนรุ่นใหม่เร่ิมมีความ
ต้องการอิสระของชีวิตด้วยการแยกออกมาเป็นครอบครัวเด่ียวท่ีมีขนาดเล็กลง   ทําให้สินค้าประเภท
คอนโดมิเนียมใกล้เมืองและใกล้รถไฟฟ้ามีการเตบิโตมากขึน้ เป็นต้น 
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9. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 

9.1 โครงการ ตลาดนัดศุกร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดพืน้ท่ีลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ถนนสขุมุวิทเป็น
พืน้ท่ีจดักิจกรรมการออกกําลงักายแอโรบิกเพ่ือสขุภาพ ในโครงการ “วนัศกุร์ สขุภาพ” โดยเม่ือวนัท่ี 5 
พฤศจิกายน 2553 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตัง้เจริญ อธิการบดี ให้เกียรติเปิดโครงการฯ และร่วมกิจกรรม
การออกกําลงักายแอโรบิกกบัชาว มศว และชาวชุมชนย่านอโศกมนตรีได้ออกกําลงัและจบัจ่ายใช้สอย
สนิค้าเพ่ือสขุภาพ ซึง่ประกอบด้วยร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 

1. ร้านเสือ้ผ้า – อปุกรณ์กีฬา จํานวน 1-4ร้าน 
2. ร้านอาหาร จํานวน 2-6 ร้าน 
3. ร้านสนิค้าสขุภาพ จํานวน 10-20 ร้าน 
4. ร้านนํา้ด่ืมสมนุไพร จํานวน 2-4 ร้าน 
5. ร้านสมนุไพร จํานวน 2-4  ร้าน 
6. ร้านภมูิปัญญาไทย จํานวน  2-4 ร้าน 
7. ร้านนวดฝ่าเท้า จํานวน 1 ร้าน 
8. ร้านทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 1 ร้าน 
9. ร้านตรวจสขุภาพ (คณะแพทย์) จํานวน 1 ร้าน 
10. ร้านอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

ภายใต้การดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการโครงการฯ จากหลายหน่วยงานซึง่มีศนูย์พฒันาสภาพ
กายกาย การจดัการขนส่งและความปลอดภยั มศว รับผิดชอบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุญัญา พานิช
เจริญนาม และอาจารย์อนวุฒัน์ เยาว์ขนัธ์ อาจารย์ประจําคณะพลศกึษา มศว เป็นครูนําเต้นแอโรบิกแก่ผู้
ร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบกิเพ่ือสขุภาพจํานวน 100 กวา่คน  

จากการเปิดเผยของผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ไกรสงัข์ ผู้ อํานวยการศนูย์พฒันาสภาพกายภาพ 
การจดัการขนสง่และความปลอดภยั กลา่ววา่ “ โครงการ วนัศกุร์ สขุภาพ ของมหาวิทยาลยัเกิดขึน้จากการ
ท่ีมหาวิทยาลยัเห็นว่าพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มอาคาร ‘สวนิูเพล็กซ์’ (SWUNIPLEX) บนถนนอโศกมนตรี
น่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีชาว มศว และชมุชนชาวอโศกได้ใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกนัได้อยา่งมีคณุคา่และคงศกัดิ์ศรี
ทางวิชาการ นับตัง้แต่ท่ีมหาวิทยาลยัได้เปิดพืน้ท่ีสวูนิเพล็กซ์แห่งนีอ้อกไปสู่การรับรู้ของสงัคมชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลยัก็มีกิจกรรมตา่งๆ เกิดขึน้หลายกิจกรรม เช่น งานวนัเดก็แห่งชาต ิการจดัให้พืน้ท่ีนีเ้ป็น
ตลาดนดันานาชาติในทกุวนัพฤหสับดี ตลอดจนเป็นท่ีตัง้ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ ซึง่ใน
อนาคตในวนัท่ี 18 ธนัวาคมท่ีจะถึงนี ้ สวนิูเพล็กซ์นีก็้จะเป็นพืน้ท่ีสาธารณะอีกในการใช้ประโยชน์ร่วมกบั
ชมุชนใกล้เคียง โดยทางมหาวิทยาลยัจะเปิดพืน้ท่ีนีเ้ป็น ‘ ตลาดนดัอินดี’้ (Indy Market) ในทกุวนัเสาร์ สว่น
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วนัศกุร์นัน้จะจดักิจกรรมการออกกําลงักายเพ่ือสขุภาพในเวลา 17.00 – 18.00 น. โดยลานเต้นแอโรบิกนี ้
เปิดให้ผู้สนใจทกุคนทกุเพศทุกวยัได้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี เพ่ือส่งเสริมให้คนทํางานมีสขุภาพร่างกายและ
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ ” 

เนือ้หาสว่นหนึ่งจากบทความ ‘เท่ียวตลาดสด: จบัจ่าย เรียนรู้ เข้าสูพื่น้ท่ีทางสงัคม สมัผสัวฒันธรรม
และชีวิตผู้คน’ โดย กองบรรณาธิการนิตยสารครัว ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 207 (80-93) 

ใครไม่เคยไปตลาด (สด) ยกมือขึน้ 

 หากถามอย่างนีเ้ม่ือย่ีสิบหรือสามสิบปีก่อน คงไม่มีใครยกมือ แตม่าวนันีไ้ม่แน่ใจเสียแล้ว อาจเห็น
ชูมือกันสลอนก็ได้ ขึน้อยู่กับว่าถามใคร แต่อาจกล่าวโดยทั่วกันได้ว่า ในเมืองใหญ่เยาวชนไทยรุ่นใหม่
จํานวนมากอาจไมเ่คยไปตลาด ไม่เคยจบัจ่ายอาหารและกบัข้าวในตลาดสด อีกกระทัง่ผู้ ใหญ่หลายๆ คนก็
อาจร้างรา เว้นวรรคการไปตลาดสดด้วยตวัเองกันมานาน จนลืมไปแล้วว่าครัง้หนึ่งตลาดสดละแวกบ้าน
เป็นสว่นหนึง่ท่ีขาดไมไ่ด้ในชีวิตประจําวนั ท่ามกลางวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบในปัจจบุนัท่ีวนัหนึง่ๆ หมดไปกบัสถานท่ี
ทํางานและการเดินทางท่ีการจราจรติดบรรลยัในโลกส่วนตวัแห่งรถยนต์ ประกอบกับนิสยัติดจงัหนบักับ
ความสะดวกสบาย ชีวิตคนเมืองจํานวนหนึ่งจึงผูกพันอย่างมากกับตลาดติดแอร์ ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์    
มาร์เก็ต ในศนูย์การค้าและคอมมิวนิตีม้อลล์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนร้านสะดวกซือ้ท่ีผดุขึน้มามากมาย
ราวกบัดอกเห็ด ห่างเหินจากตลาดสดอนัอาจถือเป็นเสาหลกัของวฒันธรรมการจบัจ่ายและข้าวของของ
ผู้คนในเอเชีย 

 อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดติดแอร์สมยัใหม่จะมีจํานวนเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ อีกทัง้คนเมืองจํานวนไม่
น้อยได้ผนัตวัไปเป็นลกูค้าประจําในสถานท่ีเหล่านัน้ แต่ตลาดสดในกรุงเทพฯและต่างจังหวดั แทนท่ีจะ
เส่ือมลงก็กลบัเติบโตขึน้เร่ือยๆ ตลาดสดยังเป็นแหล่งของอาหารสด อาหารแห้งและเคร่ืองใช้ท่ีมีความ
หลากหลายมากกว่า สดกว่า และในสนนราคาท่ีถกูกว่าตลาดติดแอร์ อีกทัง้ยงัสามารถต่อรองราคาสินค้า
ได้ (ยกเว้นของแห้งท่ีอาจมีราคาแตกต่างกนั) ด้วยเหตนีุ ้ตลาดสดจคงยงัคงเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า สําหรับ
ครอบครัวท่ีจับจ่ายอาหารและข้าวของเคร่ืองใช้อย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับร้านอาหาร
ตา่งๆ ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ตัง้แตแ่ผงลอยยนัภตัตาคารหรู อีกทัง้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยท่ีดําเนินธุรกิจ
ค้าขายอาหาร แทบทุกรายมักซือ้วัตถุดิบเคร่ืองประกอบอาหารจากเจ้าประจําในตลาดสดกันทัง้สิน้          
นบัเฉพาะเคร่ืองประกอบอาหารไทย ร้านไหนซือ้ของสดจากซปุเปอร์มาร์เก็ตก็เห็นจะเป็นเร่ืองแปลกทีเดียว 

 ในปัจจบุนั แม้ในมหานครขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ท่ีมีประชากรอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก ผู้คน
จากทกุภาคหลัง่ไหลเข้ามาอยู่ ทัง้เป็นการชัว่คราวและถาวร ตลาดสดและโครงข่ายการขนสง่สินค้ากลบัยิ่ง
มีการพฒันามากขึน้เร่ือยๆ เกิดตลาดขายสง่ขนาดใหญ่ ตลอดจนพอ่ค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดท่ีรับผลผลิต
อาหารจากทุกภาคเข้ามาจําหน่าย ส่งผลให้สินค้ามีความหลากหลายของภูมิภาคและวัฒนธรรมต่างๆ 
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สามารถสนองตอบความต้องการของกลุม่ประชากรจํานวนมากได้เป็นอยา่งดี เช่น ในตลาดหลายแห่ง จะมี
พ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจําขายผกัพืน้บ้านจากภูมิภาคต่างๆ แม้กระทั่งอาหารต่างชาติอย่างอาหารพม่าก็มี
จําหน่ายเช่นกนั หรืออย่างตลาดคลองเตยเองก็มีตลาดลาวเป็นการเฉพาะ ตลาดบางกะปิมีตลาดอาหาร
ปักษ์ใต้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น น่ียังไม่นับตลาดสดรถเร่ ตลาดสดเคล่ือนท่ีบนรถกระบะท่ีวิ่งบริการตาม
บ้านเรือนและสถานท่ีก่อสร้างในแทบทกุซอย 

 นอกจากจะเป็นแหลง่สินค้าดี ราคาเหมาะสมแล้ว ตลาดยงัทําหน้าท่ีเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมของพ่อค้า
แม่ขาย ตลอดจนผู้ซือ้ การพบปะโอภาปราศรัยและความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ จึงเสมือนเป็นอาหาร
ใจ โน้มนําให้ผู้คนเดินทางไปตลาดอยู่เร่ือยๆ ในฐานะท่ีตลาดเป็นแหล่งรวมของอาหารและพืชผกัทุกชนิด
ของท้องถ่ิน ของภมูิภาคและของประเทศ ตลาดสดจงึเป็นแหลง่การเรียนรู้วฒันธรรมอาหารการกินท่ีสําคญั
มาก และเน่ืองจากตลาดเป็นพืน้ท่ีทางสงัคม ตลาดสดจึงเป็นเสมือนมหาวิทยาลยัท่ีเปิดทางปากะศิลป์     
ซึง่ยินดีต้อนรับพ่อแม่พ่ีน้องผองเพ่ือนทกุคน โดยไม่จํากดัเพศ อายแุละภาษา ท่ีกล่าวว่าไม่มีข้อจํากดัทาง
ภาษาก็เพราะปัจจุบันเร่ิมมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเท่ียวชมตลาดสดในบ้านเรา        
ตามค่านิยมว่า ตลาดเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีไม่ควรพลาด ในวนันี ้เราจึงไม่ได้ไปจ่ายตลาด
เท่านัน้ แตไ่ปเท่ียวตลาดด้วย  

 ชีวิตตลาดสดในกรุงเทพฯ หลายแห่งดําเนินไปเกือบตลอด 24 ชัว่โมง เพราะนอกจากจะเป็นแหลง่
จบัจ่ายซือ้ของ บางแห่งก็ยงัเป็นแหล่งกินแหล่งเดินเท่ียวเล่น ช่วงเช้า สาย บ่ายหรือเย็น ความคึกคกัและ
สีสนัของตลาดแต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่างกนัไปตามบคุลิก ในมหานครกรุงเทพฯ ของเรา มีตลาดท่ีน่า
เดนิหลายแห่งให้เราได้ทําความรู้จกัและสมัผสักบัเสน่ห์ทางวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

ตลาดคลองเตย  

 ตลาดคลองเตยเป็นตลาดท่ีน่าเดินท่ีสดุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เพราะนอกจากจะมีขนาดใหญ่มาก
แล้ว ยงัเปิดตลาดตลอด 24 ชัว่โมง และคกึคกัด้วยกิจกรรมการค้าขายตลอดวนัและตลอดคืน มีของกินของ
ใช้ในครัวเรือนให้เลือกซือ้หาหลายต่อหลายอย่าง ตัง้แต่ผักพืน้บ้าน ผลไม้ ของทะเล เคร่ืองครัวต่างๆ         
มีตรอกซอกซอยเล็กน้อยให้เดินลดัเลาะเข้าไป จนได้เจอะเจอกบัของดีๆ ซึง่เป็นอีกสีสนัหนึ่งไม่ซํา้กบัตลาด
อ่ืนๆ ทัง้นี ้โครงสร้างของตลาดคลองเคยจะแบง่โซนสนิค้าไว้คอ่นข้างชดัเจน ช่วยให้ผู้ซือ้สามารถเดินได้ง่าย
และหาซือ้ของได้อย่างสะดวก ส่วนหนึ่งเป็นตลาดลาว ส่วนหนึ่งเป็นตลาดไก่ อีกส่วนหนึ่งเป็นตลาดผัก     
ลกึเข้าไปเป็นตลาดขายเสือ้ผ้าและเคร่ืองครัว ท่ีหน้าตลาดด้านถนนพระราม 4 เราจะพบกบัตลาดลาวก่อน 
ซึง่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตลาดคลองเตย เพราะเขายกของกิน ของพืน้เมืองฉบบัอีสานแท้ๆ มาไว้
ท่ีน่ี นาทีแรกท่ีเดินเข้าไปก็แทบจะได้กลิ่นของปลาร้าลอยเข้ามาเตะจมกูทกัที ด้วยมีร้านขายปลาร้าอยู่ 2-3 
ร้านในโซนนี ้ขายกนัเป็นกะละมงัเลยทีเดียว นบัแล้วมีกะละมงัปลาร้าชนิดตา่งๆ อยู ่ 9 ชนิด ได้แก่ ปลาร้า
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ต้ม ปลาร้าส้มตํา ปลาร้าต่วง ปลาร้าปลาสร้อย ปลาร้าปลาหมอ ปลาร้าปลากระด่ี ปลาร้าผสม (ปลาร้า
หมกัชนิดนีเ้ป็นชนิดท่ีมีกลิน่แรงท่ีสดุและใช้เวลาในการหมกันาน) ปลาร้าปลาช่อน ปลาจ่อมและกุ้งจ่อม 

 สินค้าอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความโดดเด่นไม่แพ้กันก็คือ ผกัและเห็ดพืน้บ้าน ซึ่งหากินยากสําหรับคน
กรุงเทพฯ แต่อย่างท่ีบอก เขายกมาไว้ท่ีน่ี ไม่ว่าจะเป็นข่าอ่อน ดอกกระเจียว ผกัปลงั เห็ดเผาะ เห็ดระโงก 
เห็ดโคน เห็ดตบัเตา่ โดยเห็ดจะออกมาเป็นช่วงๆ มีมากท่ีสดุในช่วงต้นฤดฝูน ท่ีตลาดลาวก็ยงัมีของจําพวก
สตัว์คร่ึงบกคร่ึงนํา้และแมลงท่ีชาวอีสานโปรดปราน เช่น กบ อึ่งอ่าง แมงกินูน แมงกระชอน ไข่มดแดง    
ส่วนท่ีส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไม่แพ้ปลาร้าก็คือ กลิ่นปลาดกุย่าง มีร้านย่างปลาดกุอยู่ร้านหนึ่งในตลาด
ลาว ย่างปลาได้เนือ้สีเหลืองอร่ามน่ากินมากเลยทีเดียว เหลา่นีถื้อเป็นเพียงบรรยากาศของตลาดคลองเตย
ชัน้นอกเท่านัน้ หากเดนิลกึเข้าไปอีกก็จะเจอตลาดผกัสดขนาดใหญ่มาก! ชาวตลาดคลองเตยเรียกช่ือกนัว่า 
‘ตลาดเพชร’ สองข้างทางเตม็ไปด้วยแผงผกัสีเขียว มีทัง้ผกัธรรมดาท่ีสามารถหาได้ทัว่ไป รวมถึงผกัพืน้บ้าน
ตา่งๆ เช่น ยอดมะกอก บกุ ดอกกระเจียว โดยเฉพาะในช่วงฤดฝูน บรรดาพืชผกัจะพร้อมใจกนัขึน้ดก ตลาด
เพชรจงึเตม็ไปด้วยความมีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษ 

 นอกจากจดุเดน่เป็นพิเศษอยา่งตลาดลาวและตลาดเพชรแล้ว ท่ีน่ียงัเป็นตลาดไก่สดท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดในกรุงเทพฯ ท่ีผ่านมาได้ยินข่าวคราวไม่ดีเก่ียวกับไก่โคราช แต่ถ้าใครอยากจะกินไก่สดจริงๆ ล่ะก็
แนะนําให้มาซือ้ท่ีน่ีเลย โดยเฉพาะถ้าอยากรู้ว่าสดจริงแค่ไหนให้มาดูเอาเอง ข้างในเขาเลีย้งไก่ เป็ด        
และห่าน เป็นคอกๆ รวมอยูใ่นนัน้เยอะแยะมากมาย ลกูค้าอยากได้ตวัไหนก็ชีเ้อา เขาก็จะอุ้มได้ตวันัน้ไปโรง
เชือดซึ่งอยู่ในตลาด เดินไปไม่ก่ีก้าวก็ถึงแล้ว อย่างนีไ้ม่สดก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร ไม่นานนกัลกูค้าก็จะได้ไก่
สดท่ีถอนขนเรียบร้อย เหลือแต่เนือ้เนียนๆ เป็นมนัวาว แต่ถ้าใครใจไม่แข็งพอท่ีจะเลือกซือ้ไก่เป็นๆ เขาก็มี  
ไก่สดท่ีทํามาเรียบร้อยขายเหมือนกนั หลงัจากเดนิกนัจนทัว่ตลาดแล้ว แวะเวียนไปทกุซอกซอยจนรู้สกึ ‘อ่ิม’ 
ตลาดคลองเตยเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ท่ีคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ เน่ืองจากมีวัตถุดิบจากภูมิภาคต่างๆ       
ให้เลือกซือ้เลือกหามากมาย สนิค้าเป็นของดี ของสดและใหม่ โดยจะมีรถขนสง่สินค้าจากตา่งจงัหวดัมาสง่
ของท่ีน่ีทกุคืน สําหรับช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุในการเดินตลาดคลองเตย คือตัง้แต ่6 โมงเช้าจนกระทัง่ 6 โมงเย็น 
หากอยากรู้ว่า เดินตลาดแล้วรู้สกึ ‘อ่ิม’ ได้อย่างไร ลองมาเดินเท่ียวดท่ีูตลาดคลองเคยซกัครัง้ก็จะรู้ได้เป็น
อยา่งดี 

ตลาดเยาวราชเก่า-ใหม่ 

 ‘เยาวราช’ แหล่งศนูย์กลางการค้าขายของชาวจีนในกรุงเทพฯ เป็นแหล่งรวมสินค้าจีนมากมาย 
โดยเฉพาะอาหารการกินสารพัด ทัง้ประเภทพร้อมกิน วัตถุดิบประกอบอาหาร เคร่ืองปรุงรส ของสด       
ของแห้ง เรียกได้ว่ามีหมด จึงไม่แปลกใจเลยท่ีย่ายเยาวราชยงัคงรักษาสถานภาพความเป็นย่านการค้า
สําคญั และพิพิธภณัฑ์มีชีวิตท่ีบอกเลา่เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรมและการดํารงชีวิตของชาวจีน
โพ้นทะเลในประเทศไทยได้ตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั 
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 เม่ือกล่าวถึงแหลง่จบัจ่ายหลกัๆ ของย่านเยาวราชจะทําให้เรามกันึกไปถึง 2 จดุ ได้แก่ ตลาดเก่า
และตลาดใหม ่ตลาดเก่าเยาวราชตัง้อยูบ่ริเวณถนนเยาวราชฝ่ังทางเข้าสําเพ็ง โดยมีจดุสงัเกตเป็นซุ้มประตู
จีน มีป้ายตวัหนงัสือสีทองตวัโตกํากบัว่า ‘ตลาดเก่า’ หรือ ‘เล่าตัก๊ลกั’ (เลา่ ในภาษาจีนแต้จ๋ิวแปลว่า เก่า
หรือแก่ ส่วน ตัก๊ลกั แปลเป็นภาษาไทยว่า ตลาด ท่ีออกเสียงแบบชาวจีนแต้จ๋ิว) ตลาดเก่าตัง้อยู่คู่กบัย่าย
เยาวราชมาตัง้แต่ตอนท่ียงัไม่มีถนนเยาวราช คือตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 1 ตลาดเก่าในอดีตเป็นแหล่งรวม
สินค้าจากเมืองจีนท่ีนําลงมาจากเรือสําเภาท่ีเทียบท่าท่ีท่านํา้ราชวงศ์ ซึ่งสมยันัน้จะเป็นเคร่ืองกระเบือ้ง 
ถ้วยโถโอชาม ใบชา แพรพรรณ และสินค้าอ่ืนๆ จากเมืองจีน รวมถึงตลาดสดขายผกัและเมล็ดพนัธุ์พืชอีก
ด้วย ในสมยัตอ่มา เม่ือมีการตดัถนนเยาวราชในปี พ.ศ. 2434-2443 ประจวบกบัเป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีชาว
จีนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและประกอบอาชีพทพการค้าในประเทศไทยเร่ิมมากฐานะและความมัง่คัง่มาก
ขึน้ จึงเกิดความต้องการท่ีจะบริโภคอาหารแบบฉบบัของแผ่นดินเกิด จึงเร่ิมมีการจดัตัง้ภตัตาคารจีนตา่งๆ 
ตลาดเก่าก็เกิดการเปล่ียนแปลงขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารจีน ทัง้ในระดบัครัวเรือน 
ร้านค้าและภัตตาคารเปล่ียนเป็นแหล่งขายวัตถุดิบทําอาหารจีนอย่างปลาทะเล ปลาจีน ปูทะเล 
กระเพาะปลา ของทะเลแห้ง เคร่ืองยาจีนและเคร่ืองปรุงรสตา่งๆ  

 หากเราเดนิเข้ามายงัอีกฝ่ังหนึง่ของถนนเยาวราชจะพบกบัซอยอิศรานภุาพหรืตรอกเลง่บ้วยเอีย้ ซึง่
คนส่วนใหญ่มกัจะเรียกรวมๆ กับตลาดกรมภูธเรศ (อดีตตลาดค้าขายส่งพืชผกั ซึ่งในภายหลงัย้ายไปยงั
ยา่นปากคลอดตลาด) วา่ ‘ตลาดใหม’่ หรือ ‘ซงิตัก๊ลกั’ ตลาดใหม่นัน้ในปัจจบุนัมีความคกึคกัมากกว่าตลาด
เก่าซึ่งเหลือร้านค้าไม่มากนกั อาจเน่ืองด้วยตลาดใหม่เช่ือมถนนสายหลกัสองสาย ประกอบไปด้วย ถนน
เยาวราชและถนนเจริญกรุง นอกจากนัน้ ร้านรวงส่วนใหญ่เองยงัมีลกัษณะเป็นห้องแถว มีพืน้ท่ีมาก ทําให้
ง่ายตอ่การจบัจ่ายซือ้ของ ของท่ีขายอยู่ในตลาดใหม่มีตัง้แต่อาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองปรุงรส ขนมตาม
เทศกาล และวตัถดุิบประกอบอาหารจีนตา่งๆ ตลาดเยาวราชทัง้เก่า-ใหม่ สามารถเดินจบัจ่ายใช้สอยกนัได้
ตัง้แตเ่ช้ามือถึงบา่ยแก่ๆ ไมต้่องต่ืนเช้าหรือรีบร้อนมากนกั เดินซือ้ของสบายๆ อาจสะพายกล้องเก็บภาพวิถี
ชีวิต ‘เยือนยา่นร้านตลาด’ ไปเพลนิๆ   

 สนิค้าในตลาดเยาวราชทัง้เก่าและใหมท่ี่วางขายกนัอยู่ทัว่ไปก็มีพวกของแห้ง ของสด เคร่ืองปรุงรส 
แต่ก็มีของบางอย่างท่ีจะมีขายเป็นพิเศษเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือเป็นฤดกูาลไป เช่น ขนมไหว้พระจนัทร์  
ซิ่วท้อ (ซาละเปาลกูท้อ) ขนมเทียน ขนมเข่ง ‘หลาบอาบ’ หรือเป็ดเค็มตากแห้งของคนกวางตุ้งท่ีจะมีขาย
เฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน และ ‘หยกจ๋ง’ บ๊ะจ่างกวางตุ้ ง ซึ่งหากไม่ใช่เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างจะหาซือ้
รับประทานแทบไมไ่ด้เลย ของดีราคาแพงซึง่หาซือ้จากท่ีอ่ืนไมไ่ด้ง่ายๆ เช่น ปลงิทะเล หฉูลาม รังนก เป๋าฮือ้ 
กระเพาะปลาแท้คุณภาพดี ก็มีให้เลือกซือ้อย่างมากมายท่ีตลาดเยาวราช และนอกจากของกินแล้ว 
เยาวราชก็ยงัเป็นแหลง่ขายสง่อปุกรณ์ครัวอีกด้วย ไมว่า่จะเป็นซอยแปลงนามท่ีมีโรงตีหม้อ กระทะ ร้านขาย
เคร่ืองครัวจีน เคร่ืองถ้วยชามกระเบือ้ง ในตรอกอิศรานภุาพซึง่มีร้านขายมีดและเคร่ืองครัวทําด้วยเหล็กเนือ้
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ดีจากฮ่องกง และท่ีบริเวณเวิง้นครเกษมและสะพานหนัท่ีขายเคร่ืองไฟฟ้าและอปุกรณ์เบเกอรีแบบขายส่ง
อีกด้วย 

 หากทัง้ชิมทัง้ช้อปในถนนสายนีแ้ล้วอยากจะเก็บภาพสวย ตามตรอกซอกซอยเล็กๆ ท่ีเช่ือมออก
จากถนนเยาวราชสายหลกั ซึ่งแอบซ่อนบรรยากาศเก่าๆ พร้อมเร่ืองราวของผู้คนบอกเล่าผ่านประตบูาน
เฟีย้มเก่าๆ ตกึห้องแถวก่ึงจีนกึ่งฝร่ัง สีคลํา้จากตะไคร่นํา้และฝุ่ นควนั ชวนให้คาดเดาถึงเร่ืองราวในอดีตของ
ยา่นเก่าแห่งนี ้ในตรอกเลก็บางแห่ง อยา่งตรอกเลก็ ๆ  ท่ีเช่ือมซอยแปลงนามกบัซอบผดงุด้าว (ซอยเท็กซสั) 
ในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง (วนัท่ี 5 เดือน 5 ของทกุปี ตามปฏิทินทางจนัทรคติ) จะเห็นชาวไชน่าทาวน์ง่วน
ห่อบ๊ะจ่างเตรียมไว้ไหว้และจําหน่าย หรือเดนิเข้าไปยงัถนนพาดสาย ถนนสายเล็กๆ ขนานกบัถนนเยาวราช 
จะเจอกบั ‘เอ๊ียะแซ’ ร้านกาแฟเก่าแก่ท่ีเปิดบริการมาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 7 เสิร์ฟเมนท่ีูทําให้ย้อยรําลกึถึง
วนัวาน อย่างกาแฟโบราณ ไข่ลวก ขนมปังสงัขยา เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวจีนแบบเก่าๆ ในเมืองหลวงท่ี
แสนจะวุ่นวาย หรือหากอยากอ่ิมท้องพร้อมกบัอ่ิมบญุ วดัวาและศาลเจ้าเก่าแก่ก็มีอยู่เป็นจํานวนมาก โดย
มีวดัเล่งเน่ยย่ี เป็นศนูย์กลางรวมศรัทธาของชาวไทนเชือ้สายจีน (ช่วงเทศกาลจะมีคนเยอะมากๆ) ในช่วง
เทศกาลกินเจ จะมีอาหารเจรสอร่อยมาออกร้านบริเวณวดันบัเป็นสิบๆ ร้าน ทัง้ผดัหม่ี ห่งเตา๋จ๊กและจ๊ีหมา
หว ู(ซุปถัว่แดงและงาดํา) ไช้เท้าก้วยและอาหารเจอ่ืนๆ มากมาย หรือหากไม่อยากรอช่วงเทศกาล แนะนํา
ให้ไปไหว้เจ้าแมก่วนอิมในศาลเจ้ากวางตุ้ง ซึง่ตัง้อยู่ในโรงพยาบาลกว่องสิว (เงินทําบญุจะนําเข้าสมทบทนุ
มลูนิธิช่วยผู้ ป่วยยากไร้) ด้านหน้าศาลเจ้าเรียงรายไปด้วยแผงขายอาหาร อยา่งแผงขายโจ๊กสตูรกวางตุ้งแท้ 
(ใสเ่คร่ืองในตุน๋ ซีอ๊ิว ไขเ่คม็ ไขเ่ย่ียวม้า) แผงขายสะเต๊ะ ก๋วยเต๋ียวหลอดสตูรโบราณ ฯลฯ 

ตลาดสวนหลวง ร.9 

 ตลาดสวนหลวง ร.9 ตัง้อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเสรีวิลลา่ ถนนศรีนครินทร์ หน้าสวนสาธารณสวน
หลวง ร.9 ตลาดแห่งนีจ้ดัอยู่ในลกัษณะประเภทตลาดนดั (เปิดขายแค ่2 วนั เสาร์-อาทิตย์) ตัง้แตเ่วลาเช้า
มืดประมาณตี 5 ถึงเท่ียงวนั) เกิดขึน้จากแผงตลาดนดัเล็กๆ ขายอาหารเช้าอย่างโจ๊ก นํา้เต้าหู้  แผงผกัเล็กๆ 
ร้านขายผลไม้ ซึง่ลกูค้าในระยะแรกมีเพียงคนท่ีมาออกกําลงักายในตอนเช้าและผู้คนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 

 ในเวลาต่อมา เม่ือชมุชนมีการขยายตวัมากขึน้ หมู่บ้านจดัสรรต่างๆ บนถนนศรีนครินทร์และย่าน
ใกล้เคียงผดุขึน้มาก ผู้คนท่ีมาออกกําลงักายและจบัจ่ายใช้สอยท่ีตลาดสวนหลวง ร.9 จงึเพิ่มมากขึน้ไปด้วย 
เน่ืองจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีเข้ามาออกกําลังกาย สินค้าท่ีวางจําหน่ายนตลาดจึงเป็นไปใน
ลกัษณะคอ่นไปทางสขุภาพ โดยเฉพาะจําพวกผกัปลอดสารพิษ ผกัพืน้บ้านจากสวน เต้าหู้สดๆ ผลไม้ตา่งๆ 
นานา อาหารเจหรือมงัสะวิรัต ิเช่น ร้านขายเห็ดหอมคัว่ซีอ๊ิว ร้านข้าวยําสมนุไพรรสอร่อยท่ีมีทัง้แบบธรรมดา
ท่ีรับประทานกบันํา้บูด ูและแบบมงัสะวิรัติท่ีรับประทานกบันํา้ยําสตูรพิเศษ หรือท่ีผู้ เขียนเห็นแล้วชอบใจ
อย่างยิ่งก็คือ ร้านขายสลดัท่ีใช้ผกัไฮโดรโพนิกส์ ขายคู่กบันํา้สลดั ทัง้นํา้ใสท่ีทําจากนํา้ผลไม้นํามาปรุงรส
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และนํา้สลดันํา้ข้นท่ีใช้ธัญพืชเป็นส่วนประกอบ เกษตรกรหลายรายนําสินค้าจากเรือกสวนไร่นาของตนมา
ขาย บ้างก็เอามาแปรรูป ต่อยอดสินค้าให้ได้ราคาสงูขึน้ เช่น ไข่เค็มจากไข่เป็ดท้องนา (ผู้ เขียนซือ้แทบทุก
ครัง้ท่ีมาตลาดแห่งนี ้ทัง้ไว้รับประทานเองและแบง่ปันเพ่ือนฝงู ญาติพ่ีน้อง) ปลาแดดเดียวและกะปิจากแม่
กลองแท้ๆ ก็มีขาย ปลากรอบหอมๆ และแมงดานาสดๆ จากปราจีนบรีุก็มี) 

 ทัง้นี ้เน่ืองจากยา่นชมุชนละแวกถนนศรีนครินทร์และชมุชนใกล้เคียงประกอบด้วยชาวไทยเชือ้สาย
จีนท่ีย้ายออกมาจากย่านการค้าภายในเมืองมาอาศยัอยู่เป็นจํานวนมาก จึงไม่แปลกท่ีเราจะเห็นอากง 
อาม่า อาซิ่ม อาแปะ ทัง้หลาย นัง่ล้อมวงกันด่ืมนํา้ชากาแฟอย่างออกรสภายหลงัจากการออกกําลงักาย
ในช่วงเช้า ทําให้ตลาดแห่งนีมี้ร้านอาหารการกินแบบ ‘จีนๆ’ อยู่จํานวนหลายสิบร้าน ทัง้ร้านข้าวมนัไก่ 
ก๋วยเต๋ียวแคะ ข้าวต้มเคร่ือง จ๊ีหมาหวู ห่งเต๋าจ๊ก (ซุปงาดํา-ถั่วแดง) หรือแม้แต่ ‘เจ็งจูตือห่วยทึง’ หรือ
เกาเหลาเลือดหมใูสผ่กัจิงจฉู่าย ซึง่หารับประทานได้ไมง่่ายนกันอกจากจะไปหาซือ้จากยา่นเยาวราช 

 เอกลกัษณ์อีกอยา่งหนึง่ของอาหารท่ีขายในตลาดแห่งนีก็้คือ ‘ความหลากหลาย’ ความหลากหลาย
ในท่ีนีห้มายถึง ความหลากหลายทางสญัชาติและท้องถ่ินของอาหาร เช่น ‘ฮู้แช’ หรือ ‘โต้วกวั’ อาหาร
ลกูผสมจีนฮกเกีย้นกับมาเลย์ ลกัษณะคล้ายสลดั มีเส้นหม่ีลวก ไข้ต้ม หูหม ูเต้าหู้  ถั่วงอกและผกับุ้งลวก 
ราดด้วยนํา้จิม้กลมกลอ่มเผ็ดเล็กน้อย ก็สามารถหารับประทานได้ทีน่ี รวมไปถึง ‘ปิดจเูกีย้ก์’ (ขาหมตูุน๋ข้าว
หมาก) และ ‘ย้งแท้วฟู้ ’ (เต้าหู้ยดัไส้) แบบชาวจีนแคะแท้ๆ ก็มี อีกทัง้ทางริมถนนหน้าตลาดยงัมีแผงขาย
อาหารเวียดนามท่ีเจ้าของเป็นชาวเวียดนามแท้ๆ ขายทัง้ก๋วยจั๊บ ก๋วยเต๋ียวหลอดและเปาะเป๊ียะ ดงันัน้ 
นอกจากจะได้ออกกําลงักายและสดูอากาศบริสทุธ์ิในสวนสวยเนือ้ท่ีหลายร้อยไร่แล้ว ยงัได้เสริมทัง้สขุภาพ
กายและใจ จากการได้รับประทานอาหารดีๆ ท่ีดีต่อร่างกายและอร่อยลิน้ ได้นัง่พกัผ่อนพูดคยุกับ ‘เดอะ
แก๊ง’ ในร้านกาแฟท่ีมีกาแฟสดคัว่หอมๆ หรือด่ืมนํา้ผลไม้ท่ีคัน้สดๆ จากผกัผลไม้เมืองหนาวนานาชนิด   
เป็นทางเลือกท่ี ‘อิน’ มากสําหรับสดุสปัดาห์แบบ ‘Healthy Weekend’ 

ตลาดสีเขียว 

 ใครอยากเดินตลาดช่วยโลกต้องมาท่ีน่ี ตลาดสีเขียว แหล่งรวมสินค้าปลอดภยัสารเคมีนานาชนิด 
จากผู้ขายท่ีมีหวัใจสีเขียว ซึ่งพร้อมเชือ้เชิญลกูค้าท่ีมีหวัใจเดียวกนัให้มาอุดหนุน แต่ก่อนอ่ืนต้องขอเกร่ิน
กล่าวว่า อย่าเพิ่งตกใจ ถ้าเดินเข้ามาแล้วรู้สกึว่า บรรยากาศแตกต่างจากตลาดสดทัว่ไป เพราะท่ีนีเ้น้นให้
เดินกนัสบายๆ ข้าวของท่ีวางขายก็จดัอย่างเป็นระเบียบ และมีเอกลกัษณ์แตกตา่งกนัไปในแตล่ะร้าน แถม
ยงัมีรอยยิม้จากพ่อค้าแม่ขายผู้แสนใจดี เพราะไม่เพียงจะเอาสินค้ามาขาย แต่ยงัเต็มอกเต็มใจเล่าถึงท่ีมีท่ี
ไปของสินค้าของตนอย่างละเอียด  ลูกค้าคนไหนอยากรู้ว่าผักต้นนี ้อาหารจานนัน้ หรือแชมพูขวดโน้น       
มีความเป็นมาอยา่งไร ก็สามารถสอบถามกนัได้อยา่งไมต้่องเคอะเขิน 

 อ่านมาถึงตรงนีอ้าจคิดในใจว่า เป็นตลาดในอุดมคติหรือไม่ ทางกองบรรณาธิการพิสูจน์แล้วว่า     
น่ีเป็นตลาดท่ีมีอยู่จริง และอยากชกัชวนให้ไปอดุหนนุหรือเดินเท่ียวกนัเยอะๆ สว่นในตลาดมีอะไรขายบ้าง
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นัน้ วลัลภา แวน วิลเล่ียนส์วาร์ด ผู้จัดการบริษัท สวนเงินมีมา จํากัด องค์กรพฒันาเอกชน ซึ่งทําหน้าท่ี
ประสานงานเครือข่ายตลาดสีเขียวเล่าให้ฟังว่า ‘ตอนเร่ิมต้น สินค้ามาจากสินค้าเกษตรก่อน ปลกูข้าว เอา
ข้าวมาขาย ปลกูผกั ก็เอาผกัมาขาย เลีย้งไก่ เอาไข่มาขาย ต่อมาก็ทําเป็นสินค้าแปรรูป เช่น เอาข้าวมาทํา
นํา้ข้าวกล้องงอก ทําแครกเกอร์ เพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวอย่างเดียว ไม่ได้กินผกัอินทรีย์อย่างเดียว เราก็
อยากกินขนม ขนมตรงนัน้ต้องใช้นํา้ตาล นํา้ตาลก็เป็นนํา้ตาลอินทรีย์ ส่วนนมก็นํามาแปรรูปเป็นไอศครีม 
โยเกิร์ต เนย ระยะตอ่มาก็ขยบัขยายมาเป็นพวกเคร่ืองสําอาง นํา้ยา่ตา่งๆ เสือ้ผ้า 

 สินค้าท่ีนํามาขายล้วนเป็นฝีมือของชาวบ้านซึง่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความปลอดภยัของผู้บริโภคและตวัผู้ผลิตเอง โดยมีการคดักรองจากกลุ่มเครือข่ายและมี
มาตรฐานจากองค์กรต่างๆ เป็นเคร่ืองการันตี ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยสํานักงานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาตรฐานพืชอินทรีย์ 
Organic Thailand โดยศนูย์ปศสุตัว์อินทรีย์ กรมปศสุตัว์ มาตรฐานประมง USDA ORGANIC ของ
สหรัฐอเมริกา JAS ของรัฐบาลญ่ีปุ่ น IFOAM Accredited โดยสมาพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เป็นต้น 
ดงันัน้ ผู้บริโภคจึงสามารถเช่ือใจได้ว่า สินค้าท่ีวางจําหน่ายเป็นสินค้าปลอดสารเคมี สด ใหม่และไม่ไกล
จากแหลง่ผลติ ซึง่เป็นคอนเซปต์สําคญัของตลาดสีเขียว 

 นอกจากตลาดสีเขียวจะมีในเมืองกรุงแล้ว ยงักระจายอยู่ตามต่างจงัหวดั เช่น เชียงใหม่ สริุนทร์ 
ยโสธร มหาสารคาม เลย ฉะเชิงเทรา ฯลฯ มีวนันดัเจอกนัสปัดาห์และครัง้สองครัง้ หมนุเวียนกนัไปในแตล่ะ
ท่ี ปัจจุบนัตลาดสีเขียวยงัจํากัดอยู่เพียงกลุ่มผู้ รักสขุภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม ทําให้ราคาสินค้ายงัสงูอยู ่
ด้วยผลผลิตท่ีออกมาน้อยและต้องดแูลมาก แต่ถ้ามีผู้สนใจจบัจ่ายซือ้ของในตลาดสีเขียวเพิ่มขึน้ ก็จะช่วย
เป็นกําลงัใจให้กบัผู้ผลิต สร้างสินค้าอปุโภคบริโภคนานาชนิดออกมาวางตลาดกนัมากขึน้ ราคาก็จะถกูลง
ได้ มีพืน้ท่ีในการพบปะกนับอ่ยครัง้ขึน้ จนกระทัง่กลายเป็นทางเลือกหนึ่งให้กบัผู้ มีหวัใจสีเขียวได้เดินเลือก
ซือ้ของกนัอย่างสบายใจ เพราะสินค้าท่ีไม่เป็นพิษภยักบัผู้ซือ้ ผู้ขาย สิ่งแวดล้อม และโลกกลมๆ ใบนี ้ใครๆ 
ก็อยากได้ทัง้นัน้ 
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ข้อมูลเก่ียวกับตลาดสีเขียวน่าเดนิในกรุงเทพฯและปริมณฑล (จัดโดยเครือข่ายตลาดสีเขียว) 

1. ศนูย์สขุศาสตร์ ร.พ. ธรรมศาสตร์ รังสติ: ทกุวนัจนัทร์และพฤหสับดี เวลา 7.00-14.00 น. 
2. อาคาร 3 สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ: ทกุวนัองัคาร เวลา 7.00-14.00 น. 
3. ร.พ. ปทมุธานี และ ร.พ. นครธน: ทกุวนัพธุ เวลา 7.00-14.00 น. 
4. อาคารีเจ้นท์เฮ้าส์ ถ.ราชดําริ: ทกุวนัพฤหสับดี เวลา 11.00-14.00 น. 
5. ร.พ. บางโพ และ ร.พ. กรุงธน 1: ทกุวนัศกุร์ เวลา 7.00-14.00 น. 
6. ร.พ. มิชชัน่: ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 9.00-14.00 น. 
7. Suk 11 ซอยสขุมุวิท 11 ตรงข้ามโรงแรมแอมบาสเดอร์: ทกุวนัอาทิตย์ เวลา 10.00-15.00 น. 

(ดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี www.thaigreenmarket.com หรือ โทร. 0-2622-0955 และ 0-2222-5698) 
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บทที่ 3 
ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในการบริโภคสินค้าระหว่างผู้ซือ้ 

และผู้ขายของตลาดนัดสีเขียว 

กรณีศึกษา : ตลาดนดัสวนหลวง ร.9 
- ลักษณะทางกายภาพทั่วไป 
 - สถานที่ตัง้: ตัง้อยู่บริเวณด้านหน้าของสวนสาธารณะ สวนหลวง ร.9 บริเวณข้างทางของถนน
เส้นหลกัในซอยสวนหลวง ร.9 ลกึเข้าไปประมาณ 200 เมตรจากทางเข้าของถนนศรีนครินทร์ สว่นหน้าปาก
ซอยจะเป็นสถานท่ีตัง้ของห้างพาราไดซ์ พาร์ค ซอยสําหรับเดินทางเข้าตลาดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ โดยมี
ป้ายบอกทางเขียนวา่ สวนหลวง ร.9 ระหวา่งทางเข้าตลาดจะมีหมูบ้่านขนาดใหญ่อยูเ่รียงราย 
 - การเดินทาง: ถ้าเดินทางมาจากถนนอ่อนนชุจะผ่านทางด้านห้างซีคอนสแควร์ก่อนจะถึงห้าง
พาราไดซ์ พาร์ค (ช่ือเดิม เสรีเซ็นเตอร์) เลีย้วซ้ายตรงเข้าไปท่ีสวนหลวง ตลาดจะตัง้อยู่ตรงข้ามห้างดอกบวั
คู ่ซึง่โดยรอบนัน้จะมีตลาดหลายประเภท เช่น ตลาดสด ตลาดขายเสือ้ผ้า เป็นต้น ทัง้นี ้หากใครไม่ได้นํารถ
ไปก็มีบริการรถจกัรยานยนต์รับจ้างและรถสองแถวสง่ถึงหน้าตลาด ราคาคา่โดยสารคนละ 10 บาท 
 - ท่ีจอดรถ: ผู้ ใช้บริการสามารถจอดรถในสวนหลวง ร.9 โดยไม่เสียค่าบริการได้จนถึงเวลา
ประมาณ 9.00 น. จากนัน้จึงจะต้องชําระค่าจอดรถ นอกจากนัน้ บริเวณโดยรอบก็ยงัมีท่ีจอดรถให้บริการ
โดยเอกชน ทัง้ประเภทท่ีไมเ่สียคา่บริการหรือเสียคา่บริการท่ีจอดรถยนต์คนัละ 50 บาท 
 - ประเมินสภาพแวดล้อมโดยรอบของตลาด: เน่ืองจากตลาดตัง้อยู่ในสวนสาธารณะ ซึง่โดย
ปกติจะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการออกกําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจอยู่เป็นประจํา นอกจากนัน้ยังมี
สภาพแวดล้อมธรรมชาติท่ีร่มร่ืน อากาศเย็นสบายในช่วงเวลาเช้า ตลอดจนตัง้อยู่ใกล้กนักบัหมู่บ้านเสรีท่ี
เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีผู้พกัอาศยัเป็นจํานวนมาก รวมไปถึงยงัมีอาคารสํานกังาน บริษัทต่างๆ อยู่ใน
บริเวณนัน้โดยรอบ ส่งผลให้เกิดตลาดจําหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ซือ้ของผู้บริโภค โดยหนึง่ในนัน้ก็คือ ตลาดนดัสขุภาพ จําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารและข้าวของเคร่ืองใช้ตา่งๆ 
ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมให้กบัผู้บริโภคท่ีมีความสนใจ ห่วงใยในการดแูลรักษาสขุภาพ ตลอดจนผู้ ท่ีมาออก
กําลงักายตอนเช้าท่ีสวนสาธารณะ ได้ร่วมจบัจ่ายใช้สอย หาซือ้สินค้าคณุภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
โดยสนิค้าท่ีได้รับความนิยมสงูก็มกัจะเป็นสนิค้าอาหารเพ่ือสขุภาพนัน่เอง 
 ทัง้นี ้ในสว่นสถานท่ีตัง้ของตลาดอยู่ในทําเลท่ีสามารถขบัรถหรือเดินทางด้วยพาหนะประเภทอ่ืนๆ 
เพ่ือเข้าไปใช้บริการได้อย่างค่อนข้างสะดวก ไมว่าจะเป็นรถสองแถวหรือรถจกัรยานยนต์รับจ้างท่ีราคาไม่
แพง การเข้าถึงตลาดเองก็สามารถทําได้อย่างสะดวกเน่ืองจากมีจดุสงัเกตได้ง่าย เช่น สวนหลวง ร.9 หรือ
ห้างพาราไดซ์ พาร์ค เป็นต้น ในสว่นของการเดนิทาง เน่ืองจากตลาดจะเร่ิมเปิดตัง้แตช่่วงเช้าประมาณ 5.00 
น. (แต่โดยปกติจะเร่ิมกิจกรรมการค้าขายได้เต็มรูปแบบประมาณ 6.00 น.) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว
การจราจรยงัไม่ค่อยติดขดัมากนกั แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีประกอบด้วยหมู่บ้าน สํานกังาน 
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รวมทัง้ตวัของสวนหลวง ร.9 ซึง่เป็นสวนสาธารณะท่ีมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเน่ือง เม่ือประกอบกบัผู้อาศยั
ในหมูบ้่าน ผู้ ท่ีมาออกกําลงักายและผู้ ท่ีทํางานในวนัเสาร์ จงึสง่ผลให้ในซอยมีรถเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในช่วงสายเม่ือห้างพาราไดซ์ พาร์ค เปิดให้บริการ การจราจรในซอยก็จะยิ่งทวีความหนาแน่น
เพิ่มมากขึน้ ด้วยเหตนีุ ้ช่วงเวลาท่ีน่าจะมาใช้บริการตลาดได้สะดวกจงึอยูร่ะหวา่ง 6.00-9.00 น. 
 สําหรับสภาพภายในของตลาดนัดสุขภาพสวนหลวง ร.9 จะพบว่า ตลาดจะตัง้อยู่ภายใต้เต้นท์
ขนาดใหญ่ท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดให้บริการสุขาและท่ีจอดรถบริเวณด้านหลังของตลาด 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีจัดเป็นสถานท่ีสําหรับสินค้าสุขภาพนัน้ จะเน้นในเร่ืองความสะอาดและสุขอนามัย
อย่างมาก นอกจากนัน้ ก็ยงัมีบริการพืน้ท่ีนัง่พกัผ่อนและสว่นสําหรับนัง่รับประทานอาหารได้ด้วย โดยจะมี
พนักงานคอยให้บริการเก็บโต๊ะและทําความสะอาดอยู่ตลอด ทัง้นี ้อตัราค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ ท่ีมาค้าขาย
สินค้า ณ ตลาดนดัแห่งนีจ้ะคิดราคาตามมาตรฐานทัว่ไป ซึง่อาจไม่ใช่ราคาท่ีต่ํามากจนเกินไป จากคําบอก
เลา่ของเจ้าของตลาดท่ีกลา่ววา่  

‘เน่ืองจากเรามีบริการตลาดท่ีดี โดยเน้นท่ีความสะอาดเป็นหลกั มีคนคอยดแูลเก็บขยะ
และทําความสะอาดตลอดเวลา ทําให้ตลาดน่าเดนิและไมส่กปรก เพราะฉะนัน้ ผู้ ท่ีมาขาย
ก็จะต้องให้ความร่วมมือในการทิง้เศษขยะและช่วนกันรักษาความสะอาดของพืน้ท่ี
โดยรอบด้วย’ 

     (ชลลดา (เจ้าของตลาด) 15 มีนาคม 2555) 

 ในแต่ละวนั เจ้าของตลาดจะจดัให้มีพนงังานประจําเพ่ือคอยบริการและช่วยอํานวยความสะดวก
แก่ผู้ ท่ีสนใจมาติดต่อและจองแผงขาย โดยสามารถเข้ามาติดต่อได้ท่ีสํานักงานบริเวณด้านหลงัตลาด    
และสําหรับลกูค้าท่ีมาซือ้ของท่ีตลาด สามารถจอดรถและรับประทานอาหารได้ด้านหลงัของตลาด ซึ่งมี
ต้นไม้ขนาดใหญ่ขึน้อยู่ทัว่ไป บรรยากาศโดยรวมร่มร่ืน มีท่ีสําหรับทิง้ขยะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีโต๊ะ 
เก้าอีข้นาดใหญ่ มีพนกังานดแูลทําความสะอาดอยู่เสมอ ในช่วงเวลาท่ีผู้คนเดินทางเข้ามาจบัจ่ายใช้สอย
ซือ้สินค้าเป็นจํานวนมากก็อาจจะเร่ิมแออัดขึน้มาบ้าง การมาซือ้สินค้าในช่วงเช้าจึงอาจให้ความ
สะดวกสบายได้มากกว่า และเพ่ือเป็นการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาด จึงได้กําหนดว่า     
แต่ละแผงจําหน่ายสินค้าจะต้องมีความสะอาดและลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าได้อย่างชดัเจน โดยพืน้ท่ี
หน้าร้านของแต่ละแผงจะต้องไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป ทัง้นี ้มักเป็นเร่ืองปกติของตลาดท่ีเราจะพบ
ร้านค้าท่ีจําหน่ายสนิค้าท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ซึง่อาจสง่ผลให้สนิค้าขาดความหลากหลายและลกูค้าอาจ
เกิดความเบ่ือหน่ายได้ เจ้าของตลาดจึงได้พยายามจัดให้มีร้านท่ีจําหน่ายสินค้าในประเภทเดียวกันใน
จํานวนท่ีไมม่ากจนเกินไป นอกจากนัน้ ด้วยสภาพการแข่งขนัในพืน้ท่ีซึง่มีตลาดอ่ืนๆ อยู่ด้วย เช่น ตลาดสด
หรือตลาดเสือ้ผ้า แต่ด้วยการจัดระเบียบของแผงค้าให้ตลาดนัดสุขภาพอยู่ในบริเวณเดียวกันและไม่
จําหน่ายสนิค้าท่ีซํา้ซ้อนกนั การแขง่ขนัระหวา่งแผงค้าตา่งๆ จงึไมไ่ด้รุนแรงมากนกั 



33 
 

 
- ประวัตคิวามเป็นมา 
 จากคําบอกเล่าของคุณชลลดาผู้ เป็นเจ้าของตลาด ตลาดนัดสุขภาพสวนหลวง ร.9 เร่ิมต้น
พฒันาขึน้จากพืน้ท่ีวา่งท่ีอยูด้่านหน้าทางเข้าของสวนหลวง ร.9 ประกอบกบัตนเองมีความสนใจท่ีจะให้เกิด
ตลาดขึน้ในหมูบ้่าน เน่ืองจากซอยนีมี้ผู้คนสญัจรไปมาตลอดทัง้วนัและมีจํานวนของผู้พกัอาศยัจํานวนมาก 
ทัง้ผู้อาศยัในหมู่บ้าน ผู้ ท่ีมาร่วมกิจกรรมออกกําลงักายและผู้ ท่ีทํางานในบริษัทต่างๆ จึงเกิดความคิดว่า 
หากมีตลาดเกิดขึน้ในเช้าวนัเสาร์และอาทิตย์ น่าจะช่วยให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายในการจบัจ่ายใช้
สอยมากยิ่งขึน้ โดยในช่วงของการเร่ิมต้นนัน้จะเร่ิมจากการจําหน่ายสินค้าประเภทอาหารประเภทต่างๆ 
ก่อน เพราะเป็นสินค้าปัจจัยพืน้ฐานท่ีทุกคนต้องรับประทานประจําวัน จึงได้เร่ิมมีการติดต่อหาผู้ ขาย 
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด นําสนิค้ามาวางจําหน่ายและปรับปรุงพืน้ท่ีไว้สําหรับการจบัจ่ายโดยนําเต้นท์
มากางเพ่ือกนัแดดและฝน จดัทําลานจอดรถ ห้องสขุาและพืน้ท่ีสําหรับนัง่พกัรับประทานอาหาร  
 ทัง้นี ้ในส่วนบริเวณโดยรอบของตลาดนัน้พบว่า ลกูค้าท่ีมาซือ้สินค้าส่วนใหญ่มกัเป็นลกูค้าชนชัน้
กลางขึน้ไปท่ีมีความต้องการและกําลังการซือ้สินค้าท่ีอยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุนี  ้คุณชลลดาจึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะพฒันาตลาดให้ตลาดแห่งนีเ้ป็นตลาดท่ียกระดบัคณุภาพของสนิค้าและบริหารเหนือกวา่ตลาด
แห่งอ่ืนหรือตลาดทัว่ไป ‘ไม่ให้คนยึดติดว่าร้อน สกปรก เพราะคู่แข่งของเราคือ ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ 
พาร์คและซีคอน สแควร์ ท่ีมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ภายในห้าง จึงได้มีการริเร่ิมขอเปิดตลาด โดยในตลาดได้
แบ่งออกเป็นตลาดสด ตลาดขายเสือ้ผ้าและตลาดสขุภาพ โดยเน้นราคาท่ีต่ํากว่าในห้าง เพ่ือให้คนได้ซือ้
ของท่ีราคาถกูและสดใหม่อยู่ตลอดเวลา’ นอกจากนัน้ ยงัรวมไปถึงกลยทุธ์เพ่ือสร้างความโดดเด่นให้กบั
ตลาดด้วยการจดัพืน้ท่ีให้ผู้ขายสามารถประกอบอาหารและให้บริการต่อหน้าผู้ซือ้เพ่ือยืนยนัถึงความสด
และใหม่ของสินค้า ภายหลงัจากท่ีได้ดําเนินกิจการตลาดมากว่า 7 ปี จึงทําให้ตลาดแห่งนีก้ลายเป็นท่ีรู้จกั
และปรากฏในรายการโทรทัศน์หลายรายการ เน่ืองจากมีอาหารและสินค้าใหม่ๆ ออกมานําเสนอต่อ
ผู้บริโภคอยูต่ลอดเวลา 
 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เน่ืองจากผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้อาศยัในเมืองใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกระแส
นิยมของวัฒนธรรมการบริโภคแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการทาง
ธรรมชาติเพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึง่คณุชลลดาก็เป็นหนึ่งในผู้ ท่ีมีความคิดเช่นนี ้ประกอบกบัการเป็นผู้ มี
ใจรักในการดแูลรักษาสขุภาพและการออกกําลงักายอย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตนีุ ้จึงอยากให้สินค้าในตลาด
ของตนได้มีการให้ความสําคัญกับประเด็นเก่ียวกับสุขภาพมากขึน้ โดยจากสภาพในปัจจุบันท่ีอาหาร
กลายเป็นทัง้สิง่จําเป็นในการบริโภคเพ่ือยงัชีพ พร้อมกบัสาเหตแุละภยัคกุคามทางสขุภาพจากสิง่ตา่งๆ    ท่ี
ปนเปือ้นหรือผสมอยู่ในอาหารและอาจเกิดการสะสมภายในร่างกาย เป็นสาเหตใุห้เกิดโรคต่างๆ ตามมา 
เช่น มะเร็ง ความประสงค์ในเบือ้งต้นท่ีต้องการให้เกิดตลาดนดัสขุภาพขึน้ก็มาจากความปรารถนาจะให้
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ผู้บริโภคเกิดความสนใจและห่วงใยดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบตัวมากขึน้ มีโอกาสได้เลือกซือ้
อาหารและผลติภณัฑ์ท่ีมีประโยชน์ ช่วยในการบํารุงร่างกาย นอกจากนัน้ 

‘บริเวณตลาดเองก็ตัง้อยู่ในเขตท่ีคนมาออกกําลงักายพอดี จึงเป็นลกูค้าท่ีมีความสนใจใน
สขุภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ร้านค้าท่ีเข้ามาเปิดบริการจึงได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ 
ทางตลาดจึงมีการจดัโซนสําหรับแผงจําหน่ายสินค้ากลุ่มสขุภาพโดยเฉพาะ ซึ่งส่วนใหญ่
มกัเป็นกลุม่อาหารการกิน อาจจะมีกลุม่ของใช้ปนอยูบ้่างนิดหน่อย และพยายามหาผู้ขาย
ท่ีเน้นเมนสูขุภาพและสินค้าเพ่ือสขุภาพอยู่ตลอดเวลา เพราะปัจจบุนัคนมกัชอบเลือกซือ้
สนิค้าเพ่ือสขุภาพมากขึน้ พร้อมๆ กยัในใสใ่จในสขุภาพมากขึน้’ 

     (ชลลดา (เจ้าของตลาด) 15 มีนาคม 2555) 

 ในช่วงท่ีเร่ิมเปิดตลาดได้ไม่นาน กลุ่มผู้ ค้าส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาติดต่อมกัเป็น ร้านจําหน่ายผกัปลอด
สารพิษ ซึง่เป็นสนิค้าท่ีได้รับความนิยมอยา่งตอ่เน่ืองมาจนปัจจบุนั เน่ืองจากให้ความสําคญัท่ีความสดใหม่
ของผกัท่ีไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการเพาะปลกูและมีราคาท่ีไม่สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผกัปลอดสารพิษท่ี
จําหน่ายในห้างสรรพสนิค้าหรือซปุเปอร์มาร์เก็ต จงึทําให้มีลกูค้าทัง้ประจําและลกูค้าจรมาอดุหนนุซือ้สนิค้า
กนัเป็นประจําทกุสปัดาห์ ยิ่งไปกว่านัน้ ผลท่ีเกิดจากการรักษามาตรฐานคณุภาพของสินค้าในตลาดสง่ผล
ให้เกิดการบอกตอ่กนัในกลุม่ของผู้ขาย ในเวลาตอ่มาจึงมีผู้ขายผกัปลอดสารพิษ อาหาร สินค้าเพ่ือสขุภาพ 
เร่ิมเข้ามาติดต่อขอแจงแผงค้ากับทางตลาดนัดมากขึน้ โดยในปัจจุบันมีผู้ ประกอบการในกลุ่มนีแ้ล้ว
มากกวา่ 15 ราย (บางรายมาตดิตอ่แล้วหายไปก็มี) 

จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของตลาดและสภาพแวดล้อมโดยรอบทั่วไป 
- จุดเด่น 

- สถานที่ตัง้: เน่ืองจากตลาดตัง้อยู่ในซอยขนาดใหญ่และมีพืน้ท่ีกว้างขวาง จึงมีศกัยภาพในการ
ขยายตลาดให้เป็นตลาดขนาดใหญ่และถาวรมากขึน้ในอนาคตได้ 
- การเดินทางและบริการที่จอดรถ: ตลาดจดัท่ีจอดรถให้บริการทัง้กลุ่มผู้ขายและผู้ ค้าให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย มีพนักงานคอยดูแลบริเวณทางเข้าและออก รวมถึงรถรับจ้างสองแถวและ
จกัรยานยนต์รับจ้างรับ-สง่ถึงตลาดไปยงัจดุอ่ืนๆ 
- ความสะอาดและสุขอนามัยของตลาดนัด: เน่ืองจากนโยบายของตลาดให้ความสําคญักบั
การรักษาความสะอาดอยูแ่ล้ว จงึมีการจดัพนกังานดแูลทําความสะอาด เก็บขยะ ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกให้กบักิจกรรมการจบัจ่ายใช้สอยด้วยการติดตัง้เต้นท์ขนาดใหญ่เพ่ือให้ร่มเงาบงัแดด
และฝน จัดแผงเพ่ือช่วยในการจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทัง้ท่ีนั่งพักสําหรับ
รับประทานอาหาร บริการห้องสขุาสะอาด โดยไมค่ดิคา่บริการ 
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- ความหลากหลายของสินค้า: แม้ตลาดจะมีจดุเน้นหลกัในฐานะของตลาดนดัสขุภาพ แตก็่ยงัมี
สินค้าหลากหลายประเภทให้ลกูค้าได้เลือกซือ้หา เช่น เสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดบั ของ
ใช้และอาหารประเภทอ่ืนๆ รวมถึงอาหารร้านดงัจากยา่นตา่งๆ ท่ีคณุภาพดีและราคาประหยดั 
- จุดเช่ือมต่อ: จากท่ีตัง้ของตลาดนดัซึง่อยู่ในย่านชมุชนและท่ีพกัอาศยั จึงมีบริการสาธารณะทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเช่ือมตอ่กบัการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ได้ตอ่ เช่น ห้างพาราไดซ์ พาร์คและซี
คอน สแควร์ หรืออาจเข้าไปออกกําลงักาย พกัผอ่นท่ีสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 ก็ได้เช่นกนั 

- บุคคล: ตลาดนดัมีการจดัพนกังานให้บริการดแูลรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบัลกูค้า อีกทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกบัสมาชิกครอบครัวทกุเพศทกุวยัสําหรับกิจกรรมร่วมกนั
ในวนัพกัผอ่น 

จุดที่ควรปรับปรุงของตลาดและสภาพแวดล้อมโดยรอบทั่วไป 
 เน่ืองจากแหล่งท่ีตัง้ของตลาดนดัสขุภาพสวนหลวง ร.9 อยู่ในแหล่งชุมชนท่ีมีทัง้หมู่บ้าน อาคาร
พาณิชย์ สํานกังาน สถานศกึษา เป็นจํานวนมาก สง่ผลให้อาจเกิดปัญหาด้านการจราจรติดขดัในช่วงสาย
ของวัน หรือบางครัง้อาจเกิดปัญหาเก่ียวกับจํานวนท่ีจอดรถซึ่งไม่เพียงพอ ในกรณีนี ้เจ้าของตลาดได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยขยายท่ีจอดรถให้เพียงพอและจดัหาพนกังานให้เพียงพอกบัความต้องการของ
ลกูค้ามากขึน้ แตห่ากลกูค้าจะเล่ียงการนํารถยนต์สว่นตวัมาใช้ในการช่วงท่ีการจราจรหนาแน่นก็เป็นเร่ืองท่ี
น่าจะดีกว่า เน่ืองจากในซอยยงัมีทัง้รถสองแถวและจกัรยานยนต์รับจ้างคอยให้บริการตลอดเวลา ดงันัน้   
จงึจําเป็นต้องเพิ่มท่ีจอดรถให้มากขึน้และช่วยกนัดแูลสภาพการจราจร 

ลักษณะของผู้ซือ้และผู้ขายส่วนใหญ่  
- ลกัษณะของผู้ซือ้ จะแบง่ออกเป็น 3 กลุม่หลกัประกอบด้วย 
 1. ลกูค้าท่ีมาออกกําลงักายในสวนหลวง ร.9 
 2. ผู้อาศยัในหมูบ้่านหรือในซอยละแวกนัน้ 
 3. ผู้ ท่ีทํางานในบริษัท สํานกังานหรือผู้มาตดิตอ่ธุรกิจ 
 ทัง้นี ้ลกัษณะส่วนใหญ่มกัจะเป็นกลุ่มของผู้ ท่ีมีความใส่ใจในสขุภาพและเลือกซือ้อาหาร ของใช้ท่ี
เป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยมีความอ่อนไหวด้านราคาอยู่ในระดบัค่อนข้าง
น้อยเน่ืองจากกําลงัซือ้ท่ีค่อนข้างสงูนัน่เอง โดยเม่ือทําการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของลกูค้าแต่ละกลุ่มก็
จะพบรูปแบบของทศันคตแิละพฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีมีความแตกตา่งกนั ดงันี ้

  1. ลกูค้าท่ีมาออกกําลงักายในสวนหลวง ร.9 
ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะประกอบด้วยกลุ่มคนท่ีมีความแตกต่างกนัในช่วงอาย ุตัง้แต่วยัรุ่นจนถึงวยัสงูอาย ุ

เน่ืองจากช่วงเวลาการใช้บริการเป็นวนัเสาร์-อาทิตย์ท่ีว่างเว้นจากการทํางานและการเลา่เรียน โดยสมาชิก
ครอบครัวจะมาออกกําลงักายร่วมกนัในช่วงเช้า และเป็นกลุม่ท่ีมีความชดัเจนเก่ียวกบัพฤตกิรรมการบริโภค
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สินค้าอาหารและของใช้เพ่ือสขุภาพท่ีสงัเกตได้ชดัเจนมากท่ีสดุ ทัง้การเลือกด่ืมนํา้ผลไม้หรืออาหารท่ีให้
ประโยชน์ตอ่สขุภาพ โดยหลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมออกกําลงักาย ผู้บริโภคกลุ่มนีจ้ะสวมชดุกีฬามาจบัจ่าย
ซือ้หาสินค้าในตลาดนัดสุขภาพ พร้อมทัง้นั่งพูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน เช่น กลุ่มนักป่ันจักรยาน 
กลุ่มนกัวิ่ง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ ท่ีพกัอาศยัในละแวกใกล้เคียงนี ้เช่น ผู้สงูอาย ุสามีภรรยา เพ่ือน
ร่วมงานและกลุ่มเพ่ือนบ้าน มกัจะชักชวนกันมาออกกําลงักายและซือ้สินค้าอาหารเพ่ือสขุภาพเป็นการ
พกัผอ่นร่างกายหลงัจากเหน็ดเหน่ือยกบัการทํางานมาตลอดทัง้สปัดาห์ ยกตวัอยา่งเช่น 

‘บ้านพ่ีอยู่ใกล้ๆ เดินมาก็ใช้เวลาแป๊บเดียว ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินออกกําลงักายช่วงเช้าๆ 
วนัเสาร์หรืออาทิตย์เพราะวนัธรรมดาจะต้องรีบไปทํางานก็จะไม่ได้มา เวลามาก็จะชวน
แฟนกบัลกูมาด้วย พอเดินเสร็จเร่ิมจะหิวก็หาอะไรกินได้เลย ไม่ต้องทํากบัข้าว ท่ีน่ีมีร้าน
ขายอาหารให้เลือกเยอะ รสชาติดี ราคาก็ไม่แพง แล้วก็ดูเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ดีต่อ
ร่างกายเรา อย่างพวกสลดั ซุปผกั นํา้ผลไม้คัน้สด แล้วก็ดีตรงท่ีได้ฝีกให้ลกูชอบกินผกั 
ผลไม้ไปด้วย’  

     (สชุาดา (พนกังานบริษัท) 15 มีนาคม 2555) 
 2. ผู้อาศยัในหมูบ้่านหรือในซอยละแวกนัน้ 
 ลกูค้ากลุ่มนีม้กัมาในลกัษณะกลุ่มครอบครัวซึง่อาจดใูกล้เคียงกบักลุ่มแรก หรือบางครัง้ก็อาจเป็น
กลุ่มแม่บ้านหรือพ่อบ้านท่ีจะออกจากบ้านเพ่ือหาซือ้วตัถุดิบไปประกอบอาหารรับประทานหรืออาจซือ้
อาหารปรุงสําเร็จเพ่ือไปรับประทานท่ีบ้านโดยสามารถเดินทางจากท่ีพกัมายงัตลาดได้อย่างสะดวกและใช้
เวลาไม่นาน และมกัแตง่กายแบบลําลองมาเดินตลาด พฤติกรรมการบริโภคโดยสว่นใหญ่ของลกูค้ากลุม่นี ้
จะนิยมซือ้สินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ ตามทัศนคติท่ีปรากฏอย่างชัดเจนว่า ‘เราทําอาหารเองก็อยากจะทํา
สว่นผสมท่ีมาจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีปนเปือ้น เพ่ือให้คนในครอบครัวได้มีสขุภาพท่ีแข็งแรง’ ทัง้นี ้พวก
เขาหรือเธอมกัเลือกซือ้อาหารสด เช่น ผกัหรือเนือ้สตัว์ปลอดสารพิษ รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ประเภทรักษา
สิง่แวดล้อมแบบอ่ืนๆ เช่น สบูข่ดัตวัสมนุไพร นํา้มนัมะพร้าว ข้าวสาร เป็นต้น แตข่ณะเดียวกนัผู้บริโภคกลุม่
นีก็้ให้ความสนใจกบัการทดลองสินค้าใหม่ๆ ในหมวดเพ่ือสขุภาพ เช่น อาหารมงัสวิรัติหรือรายการอาหาร
สุขภาพท่ีมีการคิดค้นเพิ่มเติมอยู่เสมอโดยผู้ ขาย โดยผู้บริโภคในกลุ่มนีดู้จะให้ความสนใจในการดูแล
สขุภาพเป็นพิเศษ อาจด้วยสว่นหนึง่มิได้นิยมหรือช่ืนชอบกิจกรรมการออกกําลงักายเช่นเดียวกบัลกูค้ากลุม่
แรก จึงมองว่า การสร้างสุขภาพท่ีดีเกิดได้จากการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และคณุค่าทาง
โภชนาการ นอกจากนัน้ ด้วยกําลงัซือ้ท่ีค่อนข้างสงู ลกูค้ากลุ่มนีจ้ึงมองว่า อาหารท่ีจําหน่าย ณ ตลาดนดั
สขุภาพแห่งนีร้าคาเหมาะสมแล้ว แม้บางประเภทอาจสงูกว่าท่ีจําหน่ายในตลาดสด แต่ก็ให้ภาพลกัษณ์ท่ี
เก่ียวกบัสขุภาพได้มากกวา่  
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‘สมยัท่ียงัทํางานอยู่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาว่าง ต้องออกจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลบัมาก็ช่วง
เย็น วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ถ้าไม่ทําความสะอาดบ้านก็มีธุระออกไปข้างนอก ท่ีจริงก็เห็นว่ามี
ตลาดอยู่ตรงนีม้าพกัหนึ่งแล้ว ตอนแรกก็คิดว่าคงเหมือนตลาดอ่ืนๆ ก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
มาก พอดีคนข้างบ้านมาซือ้สลัดจากท่ีน่ีแล้วไปแบ่งให้ลองกินดู ก็รู้สึกว่าอร่อยดี แล้ว
ตอนนีห้ลงัเกษียณก็เร่ิมว่างแล้วก็เลยแวะมาด ูของท่ีน่ีดสูะอาด คณุภาพดี ราคาไม่แพง 
คนขายก็อธัยาศยัดี สว่นใหญ่ก็จะมาซือ้ของไปทํากบัข้าว มาน่ีได้ประโยชน์หลายอยา่ง  ได้
ออกกําลงักายวนัละนิดวนัละหน่อย ได้ของถกูใจ แล้วก็ได้พดูคยุกบัคนนัน้คนนี ้ช่วยให้ไม่
เบ่ือเท่าไหร่’  

    (ลดัดาวรรณ (ข้าราชการบาํนาญ) 15 มีนาคม 2555) 

 3. ผู้ ท่ีทํางานในบริษัท สํานกังานหรือผู้มาตดิตอ่ธุรกิจ 
 กลุ่มลกูค้ากลุ่มนีป้ระกอบด้วยพนกังานชาย-หญิงท่ีทํางานในสํานักงานบริษัทเอกชนในบริเวณ
ใกล้เคียงกบัสวนหลวง ร.9 รวมไปถึงผู้ ท่ีอาจแวะมาทําธุระในวนัเสาร์-อาทิตย์ หรือเด็กท่ีมาเรียนพิเศษ กวด
วิชาในช่วงวนัหยดุ ประกอบไปด้วยบคุคลในช่วงอายตุ่างๆ ตัง้แต่วยัเด็กไปจนถึงวยัผู้ ใหญ่ โดยมกัเร่ิมต้น
จากการตระหนกัถึงความจําเป็นและความสําคญัของการดแูลรักษาสขุภาพด้วยวิธีการทางธรรมชาต ิแม้วา่
โดยท่ีจริงแล้ว ลกูค้ากลุ่มนีอ้าจไม่ใช่กลุ่มท่ีเกิดความรู้สึกประทบัใจในตลาดนดัสขุภาพมาแต่แรกเร่ิม  แต่
เม่ือได้สมัผสักบัประสบการณ์ทางการบริโภคท่ีแวดล้อมด้วยกลุม่คนและความคิดเก่ียวกบัการใช้ธรรมชาติ
ดแูลตนเอง จงึได้เกิดความต้องการในการใช้บริการไปอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดุท่ีลกูค้ากลุม่นีมี้ความประทบัใจ
เป็นพิเศษเก่ียวกับตลาดนัดสุขภาพนีก็้คือ ราคาอาหารท่ีไม่สูงมากจนเกินไป มีอาหารให้เลือกซือ้
หลากหลายประเภท รวมถึงรูปลกัษณ์ สีสนัน่ารับประทาน ซึ่งอาจเป็นสิ่งท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจ
ของผู้บริโภคท่ีเป็นกลุม่วยัรุ่นและคนทํางาน และเม่ือลกูค้ากลุม่นีไ้ด้มาพบเห็นกลุม่คนท่ีให้ความสนใจและ
รักสุขภาพ ณ ตลาดนัดแห่งนีจ้ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความคล้อยตามและนิยมในอาหารเพ่ือ
สขุภาพไปด้วย โดยให้ความเห็นว่า เสมือนเป็นการช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัและล้างพิษให้กบัร่างกายจาก
การท่ีต้องรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจําตลอดสปัดาห์ 

‘สว่นใหญ่ก็จะมากินข้าวท่ีน่ีตอนกลางวนั เพราะมีร้านขายอาหารเยอะแล้วก็หลากหลายดี 
ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ ถ้าไปกินในห้างก็คงแพงกว่านี ้เวลามาเดินได้เห็นบรรยากาศท่ีคน
มาออกกําลงักาย ซือ้ของกินเพ่ือสขุภาพแล้วก็รู้สกึดีนะ ทําให้มัน่ใจว่า ของท่ีขายท่ีน่ีน่าจะ
เป็นของท่ีคณุภาพดี’  

    (ชตุมิา (พนกังานบญัชี) 15 มีนาคม 2555) 
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- ลกัษณะของผู้ขายสว่นใหญ่  
 จากการสํารวจพบว่า ผู้ขายสินค้าส่วนใหญ่ของตลาดนดัสขุภาพสวนหลวง ร.9 สามารถจําแนก
ออกได้เป็น กลุ่มผู้ขายสินค้าประเภททั่วไปกับกลุ่มผู้ ขายสินค้าเพ่ือสุขภาพ โดยกลุ่มหลงัจะมีลกัษณะท่ี
แตกตา่งจากกลุม่แรกในด้านของการนําเสนอสนิค้า เช่น การตดิตัง้ป้ายหน้าร้านท่ีบง่บอกว่า เป็นสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ ดีอย่างไร สรรพคุณเป็นอย่างไร คุณค่าโภชนาการมากน้อยเพียงใด เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค
อย่างไร เช่น ‘ผกัไฮโดรฯ ปลอดสารพิษ สดๆ ใหม่ๆ ทกุวนั เพ่ือสขุภาพท่ีดีของทกุคน’ ‘แชมพสูมนุไพรสตูร
พิเศษจากธรรมชาติ ผมดําเงางาม นุ่มสลวย’ เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากผู้ขายสินค้าก็ต้องการให้ผู้ซือ้หรือ
ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซือ้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี ปลอดภยั ไม่มีสารเคมีเจือปน รวมทัง้เป็นประโยชน์ต่อ   
สขุภาวะท่ีดีของผู้บริโภค โดยในตลาดแห่งนีจ้ะมีการจดัพืน้ท่ีสําหรับสนิค้าหมวดสขุภาพเหลา่นีอ้ยา่งชดัเจน 
 สําหรับท่ีมาของกลุ่มผู้ขายสินค้าเหล่านีเ้กิดจากความสนใจและเอาใจใส่ในเร่ืองของสขุภาพ การ
รักษาสขุภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้เกิดความคิดริเร่ิมนําสินค้าเพ่ือสขุภาพหลากหลายประเภทออกมาวาง
จําหน่าย โดยเน้นจุดสําคัญไปท่ีสินค้าคุณภาพดี ราคาไม่แพงเม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าท่ีขายใน
ห้างสรรพสนิค้าหรือซปุเปอร์มาร์เก็ต 

สินค้าที่จาํหน่าย ราคาสินค้าโดยเฉล่ียและเวลาปิด-เปิดประจาํวัน 
- ลกัษณะของสินค้าท่ีจําหน่าย: พบว่า สินค้าส่วนใหญ่ท่ีวางจําหน่ายในตลาดนดัแห่งนีจ้ะสินค้า

เพ่ือการอปุโภคและบริโภค โดยเฉพาะอาหาร ทัง้อาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองปรุงอาหารและอาหารปรุง
สําเร็จรูป โดยอาจกลา่วได้วา่ สนิค้าท่ีจําหน่ายทีน่ีเป็นสนิค้าท่ีมีคณุภาพเป็นท่ียอมรับ โดยท่ีอาจอยูใ่นระดบั
ดีถึงดีมากตามทศันะของผู้บริโภค ด้วยเหตนีุ ้การตัง้ราคาจึงเป็นตวัชีว้ดัหนึ่งท่ีผู้ขายสินค้านํามาใช้เพ่ือบ่ง
บอกถึงคณุภาพ ราคาของสนิค้าจงึอาจดวูา่ สงูกวา่อยูบ้่างเม่ือเปรียบเทียบกบัสินค้าในตลาดสดอ่ืนๆ ทัว่ไป 
แต่เน่ืองจากผู้บริโภคมีกําลงัซือ้อยู่ในระดบัค่อนข้างสูง เร่ืองนีจ้ึงไม่ได้เป็นประเด็นสําคญัมากเท่าใดนัก 
นอกจากนัน้ บริเวณท่ีได้จดัเป็นพืน้ท่ีสําหรับสินค้าสขุภาพก็จะเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ต้นทนุในการผลิตซึง่
ปราศจากสารเคมี มีการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดีและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เช่น จะไม่ใช้โฟมเป็นภาชนะ
เป็นบรรจภุณัฑ์ เน่ืองจากย่อยสลายหรือทําลายได้ยาก จากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้นีจ้ึงส่งผลให้ราคาจําหน่ายสงู
ตามไปด้วย  

ตวัอย่างในกรณีนีเ้ช่น ร้าน Mini Cake ซึง่เป็นร้านเค้กและเบเกอร่ีแบบสขุภาพ รับประทานแล้วไม่
อ้วน ใช้วัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติทัง้หมด และบางชนิดก็เป็นวัตถุดิบท่ีต้องนําเข้าจากต่างประเทศ 
เน่ืองจากการทําเค้กโดยปกติจะใช้เนยหรือเนยเทียมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งทางร้านนีจ้ะไม่ได้ใช้วัตถุดิบ
ดงักล่าว แตจ่ะใช้วตัถดุิบอ่ืนทดแทนเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานเค้กท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพและร่างกาย 
โดยเน้นส่วนผสมของเนือ้ผลไม้แท้ เช่น เค้กมะพร้าว ท่ีใช้นํา้และเนือ้มะพร้าวสดมาเป็นส่วนผสมเพ่ือให้
ความหอมหวานและรสสัมผัสของมะพร้าว โดยไม่เจือสีหรือกลิ่นสังเคราะห์ โดยราคาเองก็เป็นราคา
มาตรฐานในกลุม่สนิค้าอาหารเพ่ือสขุภาพโดยทัว่ไปอยูแ่ล้ว และเน่ืองจากสว่นผสมหรือวตัถดุิบท่ีนํามาใช้มี
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ราคาคอ่นข้างสงู หาซือ้ได้คอ่นข้างยาก อย่างในกรณีของมะพร้าวก็จะต้องสัง่จากเจ้าประจําเท่านัน้ เพ่ือจะ
ได้มะพร้าวอ่อนคณุภาพดีอย่างแท้จริง กรณีของสินค้าชนิดอ่ืนๆ ก็เช่นกนั ตวัอย่างเช่น ข้าวห่อใบบวั ท่ีนํา
ใบบวัจริงมาใช้เป็นภาชนะรองห่อข้าวโดยไม่ใช้ภาชนะพลาสติก ซึง่จะทําให้ขัน้ตอนการทํามีความซบัซ้อน
และใช้เวลานานมากขึน้ แต่ก็เพ่ือให้ได้อรรถรสท่ีแท้จริงของกลิ่นหอมจากใบบวัตามสตูรท่ีมีมาแต่เดิม  ให้
ผู้บริโภคยคุใหมย่งัหาอาหารประเภทนีรั้บประทานได้ในปัจจบุนั 

‘เด๋ียวนีข้องก็แพงขึน้ทกุวนันะ ต้นทนุก็ขึน้ตลอด อย่างใบบวัท่ีใช้น่ีเราก็ต้องเลือกแบบท่ีใบ
ใหญ่ๆ สวยๆ เม่ือเอามาห่อข้าวแล้วไม่แตก ท่ีจริงเราก็มีเจ้าท่ีส่งให้ประจําอยู่ แต่พอยคุนี ้
นํา้มนัแพง เค้าก็คิดค้าส่งเพิ่ม เราก็ต้องยอม ทีนีจ้ะไปขึน้ราคาของก็กลวัลกูค้าจะบ่นอีก 
จะให้เปล่ียนไปใช้กล่องพลาสติกก็ไม่ได้เพราะข้าวก็จะไม่มีกลิ่นหอมใบบวั แต่ก็ดีตรงท่ี
ลกูค้าก็เข้าใจนะ ว่าเราใช้แต่ของดี ทําขายเค้าก็นึกไว้ตลอดว่า ต้องทําให้เหมือนเวลาเรา
ทํากินเองหรือทําให้คนในบ้านกินน่ีละ่’  

    (มาลนีิ (ร้านข้าวห่อใบบวั) 25 เมษายน 2555) 

 นอกจากอาหารสําเร็จรูปเพ่ือสุขภาพแล้ว สินค้าประเภทผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ เช่น 
ผกัหวาน ฟักแม้ว เห็ดหอมสด อาหารมงัสวิรัติ ผกัไร้ดิน (ไฮโดรโพรนิกส์) เต้าฮวยนมสด นํา้ผกัผลไม้คัน้สด 
ก็เป็นรายการสินค้ายอดนิยมสําหรับผู้ บริโภคเช่นกัน รวมถึงข้าวห่อใบบัว ข้าวยํา สลัดผัก ซุปธัญพืช 
เนือ้สตัว์ปลอดสารพิษ อาหารทะเลสดท่ีสดใหม ่ขนาดใหญ่ เช่น ปลา กุ้ง ฮ่อยจ้อ รวมถึงขนมและของหวาน
อีกหลายชนิด เช่น เค้กปราศจากไขมนั โยเกิร์ตสดเพ่ือสขุภาพ ร้านจําหน่ายของใช้ ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ 
เช่น สบู ่ยาสระผม โลชัน่สมนุไพร นํา้มนัมะพร้าวธรรมชาติ ซึง่ผู้ จําหน่ายได้อธิบายว่า เป็นสินค้าคณุภาพท่ี
ผา่นการคดัเลือกและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคอยา่งแท้จริง 
 ราคาสนิค้าโดยเฉล่ีย: ประมาณ 25 บาทขึน้ไป 
 เวลาเปิด-ปิดประจําวนั: ทกุวนัเสาร์และอาทิตย์ ประมาณ 5.30-12.00 น. 

- กิจวตัรประจําวนัของตลาด 
 ตลาดจะเร่ิมเปิดตัง้แต่ประมาณ 5.00 น. โดยพ่อค้าแม่ค้าจะทะยอยเข้ามาจดัแผงและสินค้าตัง้แต่
ประมาณ 4.00 น. โดยระหว่างนัน้จะมีพนกังานของตลาดคอยดแูลและอํานวยความสะดวกในการขนถ่าย
สินค้าและจดัระเบียบต่างๆ ทัง้นี ้พ่อค้าแม่ค้าแต่ละเจ้าจะมีแผงค้าส่วนตวัของตนเอง เม่ือนําสินค้าลงก็
สามารถเร่ิมจดัสินค้าได้เลย จากนัน้ก็จะมีพนกังานอีกกลุ่มหนึ่งมาจดัการทําความสะอาดพืน้ท่ีโดยรอบ 
จดัเตรียมท่ีนั่งสําหรับลกูค้าท่ีมาใช้บริการได้นั่งพกัหรือรับประทานอาหาร ทําความสะอาดห้องสขุาและ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจุดวางถังขยะ การจดัวางสินค้าจะเสร็จสิน้ก่อนจะเร่ิมกิจกรรมการ
ค้าขายเม่ือเวลาประมาณ 6.00 น. ซึ่งจะเร่ิมมีลกูค้าเดินทางเข้ามาจบัจ่ายใช้สอยแบบทะยอยมาเร่ือยๆ 
ในช่วงนีต้ลาดจะยงัไมค่บัคัง่มาก การจราจรก็ยงัไมต่ดิขดัมากนกั  
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 จากนัน้กิจกรรมการค้าขายจะดําเนินต่อไปเร่ือยๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 7.00-9.00 น.    
จะเป็นช่วงเวลาท่ีมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการหนาแน่นท่ีสุด โดยประกอบไปด้วยกลุ่มคนท่ีมาออกกําลงักาย
บริเวณสวนสาธารณะ พ่อบ้านและแม่บ้านท่ีมาซือ้อาหารสดและอาหารสําเร็จรูป หรือกลุ่มลกูค้าท่ีมากนั
เป็นครอบครัว การจราจรโดยรอบก็จะคบัคัง่มากขึน้ ซึ่งในบางครัง้ก็อาจมีอาสาสมคัรหรือพนกังานท่ีมา
ปฏิบตัิหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในด้านการจราจรและการระบายรถเข้า-ออกด้วย และด้วยลกัษณะของ
การเป็นตลาดนดัยามเช้า ความคกึคกัจะเร่ิมลดลงหลงั 9.30 น. และเม่ือถึงเวลา 10.00 น. พอ่ค้าแม่ค้าบาง
ร้านท่ีจําหน่ายสินค้าหมดแล้วหรือเกือบหมดก็จะเร่ิมเก็บร้าน ทําความสะอาดแผงหรือร้านค้า โดยจะเก็บ
ร้านได้ครบถ้วนประมาณ 12.00 น. หรือ 13.00 น. จากนัน้จะเป็นเวลาท่ีพ่อค้าแม่ค้าจะมาจ่ายค่าเช่าแผง
กบัเจ้าของหรือผู้จดัการตลาด โดยทางเจ้าของจะทําการเก็บค่าเช่าแบบวนัต่อวนัแม้ผู้ขายหน้าเดิมจะมา
ขายของท่ีตลาดทกุวนัตัง้แต่วนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย์ก็ตาม เพ่ือป้องกนัการฉ้อโกง ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการตลาดจึง
ได้จดัให้มีสมดุบนัทกึรายช่ือพอ่ค้าแมค้่าในตลาดทกุๆ ราย 
 ในส่วนของพนกังานประจําท่ีทําหน้าท่ีสําคญัอีกด้านหนึ่งก็คือ ผู้คมุท่ีจอดรถและทางเข้าออกของ
ตลาด ซึง่จะต้องอํานวยความสะดวกและจดัหาสถานท่ีจอดรถให้กบัลกูค้าของตลาดโดยจะทําหน้าท่ีจดัเก็บ
เงินและนําส่งผู้จดัการทัว่ไปในแต่ละวนัเพ่ือนําไปใช้จดัทําบญัชีรายงานต่อเจ้าของตลาดเป็นประจําทกุวนั 
นอกจากนัน้ ผู้จดัการทัว่ไปยงัมีหน้าทีควบคมุและรักษาความเรียบร้อยของตลาด เก็บค่าเช่ารายวนัแทน
เจ้าของตลาด (ซึ่งในบางครัง้เจ้าของตลาดอาจมาทําหน้าท่ีนีด้้วยตนเอง) และคอยประกาศแจ้งข่าวสาร 
เร่ืองราวต่างๆ หรือกรณีท่ีมีเร่ืองด่วน เร่ืองฉุกเฉิน ทําการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบของตลาดว่า
สะอาดและถกูสขุลกัษณะอนามยัหรือไม่ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ความเส่ียงจากการติดตัง้อปุกรณ์ประกอบ
เต้นท์ ความแข็งแรงและสภาพของโต๊ะรับประทานอาหารท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก จดบันทึกประจําวัน 
รายงานความเรียบร้อยภายในพืน้ท่ี หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีอปุกรณ์ชํารุด เสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน ก็จะประสานงานแจ้งกบัฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือทําการซอ่มบํารุงตอ่ไป 
 ก่อนท่ีตลาดจะวายในแต่ละวนั พ่อค้าแม่ค้าจะช่วยกนัจดัการกบัข้าวของท่ีนํามาขายและช่วยเก็บ
ขยะใส่ถุง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีได้นําไปทิง้และทําความสะอาดพืน้ท่ีโดยรอบ เน่ืองจากสินค้าส่วนใหญ่ของ
ตลาดแห่งนีเ้ป็นสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารปรุงสําเร็จ จึงส่งผลให้เกิดขยะในปริมาณมาก ฝ่าย
จดัการของตลาดจําเป็นจะต้องมีระบบคดัแยกขยะและทําความสะอาดเป็นประจําทกุวนัเพ่ือป้องกนัความ
เส่ือมโทรมและสกปรกภายในตลาด โดยมีการกวาด ขดัล้างและทําความสะอาดตามจดุต่างๆ รวมถึงห้อง
สขุา จึงจะถือเป็นการเสร็จสิน้กิจกรรมของตลาดในแตล่ะวนั ทัง้นี ้ในสว่นของเจ้าของตลาดเองก็จะแวะเข้า
มาเก็บเงินค่าเช่า ตลอดจนตรวจตรา ดแูลความเรียบร้อยและตรวจสอบบญัชีกบัผู้จดัการตลาดทกุวนัเพ่ือ
ป้องกนัการทจุริตและเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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‘เจ้าของตลาดก็จะเข้ามาตรวจแผงเกือบทุกวนั ทีแรกเราก็เกร็งๆ เพราะแกจะมาคอยดู
ความเรียบร้อย ความสะอาด ตรงนัน้ตรงนี ้หลงัขายของเสร็จก็ต้องเคลียร์แผงให้เรียบร้อย 
แล้วก็จะคอยเดินถามกับพวกลูกค้าด้วย ว่าของร้านเรามีปัญหาอะไรมัย๊ ถ้ามีอะไรก็จะ
คอยมาบอกกัน พอเห็นกันนานๆ ก็เร่ิมชิน รู้สึกเหมือนเป็นคนคุ้นเคยกันท่ีต้องเจอแล้วก็
ทกัทายกนับ่อยๆ บางวนัไม่มากลบัจะรู้สกึว่า ขาดอะไรไปด้วยซํา้ ท่ีสําคญัท่ีพ่ีประทบัใจก็
คือ เจ้าของเค้ามีระบบจดัการท่ีดี อย่างการจดัแผงก็จะจดัให้กระจายกนัไป ไม่ได้ให้ของ
แบบเดียวกนัมาตัง้อยูต่ดิๆ กนั’ 

    (รัชนี (นํา้ผกั-ผลไม้ปลอดสารพิษ) 25 เมษายน 2555) 

พัฒนาการ การเปล่ียนแปลงของตลาดและวิถีชีวิตประจาํวัน 
 เม่ือกล่าวถึงตลาดนดั หรือตลาดบกท่ีจดัให้มีขึน้เฉพาะวนัและสถานท่ีท่ีกําหนด อาจเป็นเพียงวนั
ใดวนัหนึ่งในสปัดาห์และจะเป็นเช่นนัน้ไปเร่ือยๆ จนเป็นท่ีรู้จกัของคนในชมุชนนัน้ๆ ตลาดลกัษณะนีอ้าจมี
ปรากฏอยู่ทัว่ไป ทัง้ในเมืองขนาดใหญ่ ย่านพกัอาศยั หรือชมุชนชนบท โดยตลาดนดัในชนบทมกัมีท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณลานวดั ใกล้เคียงกบัสวนสาธารณะ ริมทางเท้า ริมถนนท่ีมีรถราสญัจรผ่านไปมา เพ่ือให้ผู้คนใน
ละแวกนัน้เดินทางมาจบัจ่ายใช้สอยสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ส่วนขนาดของตลาดนดัแต่ละแห่งก็มกั
ขึน้อยู่กับความเจริญของชุมชนนัน้ๆ เป็นสําคญั สินค้าท่ีพ่อค้าแม่ค้านํามาวางขายประกอบด้วยสินค้า
หลากหลายประเภทเช่นเดียวกันกับสินค้าท่ีจําหน่ายในตลาดสด รวมถึงอาจมีสินค้าบางอย่างท่ีไม่มี
จําหน่ายในตลาดสดก็ได้ แต่มีผู้ นํามาจําหน่ายเฉพาะในวนัท่ีมีตลาดนดัเท่านัน้ เช่น สินค้าจากต่างจงัหวดั
หรือสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยตลาดนดับางแห่งอาจเป็นตลาดนดัสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น 
ตลาดนดัววัควาย ท่ีจําหน่ายเฉพาะววัและควาย เวลาท่ีเปิดขายอาจมีเฉพาะช่วงเช้าครัง้หนึ่งและช่วงเย็น
อีกครัง้หนึง่ หรือขายทัง้วนั หรือ ตลาดนดัรถยนต์มือสอง  
 ตลาดนดัท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนไทยมากท่ีสดุในระยะหนึ่งก็คือ ตลาดนดัท้องสนามหลวง ซึง่เป็นแหลง่
รวมสินค้าแทบทกุประเภท โดยเฉพาะหนงัสือเก่าแก่ท่ีหาได้ยาก  สตัว์เลีย้งและต้นไม้นานาชนิด โดยจะติด
ตลาดทุกวันอาทิตย์ ตลาดนัดท้องสนามหลวงนีไ้ด้จัดให้มีขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2491 สมัยรัฐบาล   
จอมพล ป.พิบลูสงคราม ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัจจบุนั ตลาดนดัท้องนามหลวงได้ย้ายไปอยู่ท่ีสวน
จตจุกัร เขตบางเขน ส่วนตลาดนดัย่านชานเมืองอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวกรุงเทพฯ และจงัหวดั
ใกล้เคียงก็คือ ตลาดดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งแต่เดิมได้จัดให้มีขึน้ทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ แตใ่นปัจจบุนัได้เปิดขายสนิค้าเป็นประจําทกุวนั กลา่วโดยคํานิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ตลาดนดั
เป็นตลาดท่ีจะต้องจดัให้มีขึน้เฉพาะวนัและเฉพาะสถานท่ีท่ีกําหนด อาจเป็นเพียงวนัใดวนัหนึ่งในสปัดาห์
และเป็นเช่นนัน้อยา่งตอ่เน่ือง จนกลายเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายของคนในชมุชน โดยตลาดนดัสขุภาพสวนหลวง 
ร.9 แห่งนีจ้ดัว่าเป็นตลาดอีกประเภทหนึ่งท่ีมีการจดัเวลาและสถานท่ีไว้อย่างชดัเจน ณ บริเวณด้านหน้า
ของสวนหลวง ร.9 เปิดทุกวนัเสาร์และอาทิตย์ ตัง้แต่หกโมงเช้าถึงประมาณเท่ียงตรง จากจุดเร่ิมต้น
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จนกระทัง่ปัจจบุนั ตลาดนดัแห่งนีไ้ด้กลายเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีนิยมในการจบัจ่ายใช้สอย ทัง้กบัผู้คนในพืน้ท่ี
ใกล้เคียงและผู้คนจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั 
 จากสภาพการแข่งขนัของตลาดสดและตลาดนดัท่ีเพิ่มมากขึน้ ตลาดต่างๆ จึงมีการพฒันาและให้
ความสําคญักับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกระบวนการให้บริการลกูค้า เช่น การให้บริการสถานท่ี
จอดรถท่ีสะดวกสบาย ความหลากหลายของร้านค้าและสินค้า ความสะอาดของพืน้ท่ีโดยรอบ    การ
จดับริการห้องสขุาและจดุรับประทานอาหาร เป็นต้น ลกัษณะหนึ่งท่ีมกัพบเป็นจดุร่วมก็คือ ตลาดสว่นใหญ่
จะตัง้อยู่ในบริเวณแหล่งชมุชนท่ีมีผู้คนอาศยัอยู่มาก ตลอดจนพืน้ท่ีของตลาดก็ได้รับการขยายให้กว้างขึน้ 
รวมถึงจํานวนและความหลากหลายของสินค้า โดยท่ีแนวคิดของการจดัสินค้าและสถานท่ีแบบตลาดนัน้
กําลงัเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท่ีต้องการระลกึถึงความโหยหาอดีต (Sense of nostalgia)   ท่ี
แม้แตซ่ปุเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสนิค้าก็นําไปประยกุต์ใช้ และยงัใช้ความได้เปรียบตอ่ตลาดสดทัว่ไปด้วย
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ทันสมยั ติดเคร่ืองปรับอากาศ แม้ว่าสินค้าอาจมีราคาสูงกว่าบ้าง แต่ผู้บริโภค 
โดยเฉพาะกลุม่ชัน้กลางขึน้ไปท่ีมีกําลงัซือ้คอ่นข้างสงูก็ให้การตอบรับเป็นอยา่งดี 
 ด้วยเหตนีุ ้ข้อเสนอแนะประการหนึ่งของการจดัตลาดนดัในปัจจบุนัก็คือ การคํานึงถึงพืน้ท่ีท่ีลกูค้า
สามารถเดินเลือกซือ้สินค้าได้สะดวกสบาย มีอากาศถ่ายเทสะดวก ถกูสขุลกัษณะอนามยั ไม่เฉอะแฉะ มี
เต้นท์เป็นร่มเงากนัแดดและฝน มีบริการห้องสขุาท่ีสะอาด ท่ีจอดรถ นอกจากนัน้ ยงัรวมไปถึงการควบคมุ
คณุภาพโดยรวมของสินค้าให้อยู่ในระดบัเป็นท่ีน่าพึงพอใจของลกูค้า โดยเฉพาะให้อยู่ภายในขอบเขตของ
ความเป็น ‘สนิค้าเพ่ือสขุภาพ’ ซึง่เป็นสิง่ท่ีช่วยสร้างและเสริมจดุเดน่ทางการแขง่ขนัให้ตา่งจากตลาดนดัแห่ง
อ่ืนๆ และช่วยเน้นยํา้ภาพลกัษณ์ของตลาดซึง่เป็นสิ่งท่ีอยู่เคียงข้างมากบัชมุชนและวิถีชีวิตแบบไทยได้เป็น
อย่างดี ด้วยเอกลกัษณ์ของความสมัพนัธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย สินค้าท่ีสามารถเลือกซือ้ ต่อรอง
ราคาได้ มีร้านค้าให้เลือกซือ้ได้อย่างหลากหลายซึ่งแตกต่างจากมุมตลาดสดในซุปเปอร์มาร์เก็ต โดย
ประเดน็เหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีฝ่ายจดัการของตลาดนดัสวนหลวง ร.9 ให้ความใสใ่จอยูเ่สมอ      
 จากความหมายข้างต้น เราอาจเห็นได้ว่า นิยามของตลาดนดัมีความสมัพนัธ์กบัความหมายและ
วิถีทางวัฒนธรรมของผู้ คนท่ีมีมาแต่อดีต โดยตลาดทําหน้าท่ีเป็นเสมือนสถานท่ีท่ีเกิดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียน ซือ้ขายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทัง้เป็นท่ีประกอบอาชีพของทัง้คนในชุมชนและคนจาก
ภายนอกท่ีส่งผลไปถึงการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างรายได้ให้กบัครัวเรือน และเป็นแหล่งท่ี
รวบรวมความรู้และภมูิปัญญาในท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ในอดีตหากบ้านใดในชมุชนเป็นคน
เชือ้สายจีนซึ่งมกันิยมปรุงยาใช้ในบ้าน ก็มกัจะปรุงยาออกมาจําหน่าย ส่วนหากบ้านใดประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมก็จะนําผกั ผลไม้สด หรือผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรออกมาจําหน่าย หรือหากมีอาชีพเลีย้ง
สัตว์ก็อาจนําเป็ด ไก่ วัว ควาย มาซือ้ขายแลกเปลี่ยนระหว่างกัน และในการแลกเปล่ียนสินค้านีจ้ะ
ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมตามมาด้วย ท่ีเห็นได้ชัดก็คือ ชุมชนชาวนาไทยในอดีตท่ีใช้ข้าว
แลกเปล่ียนกับเกลือภายหลงัสิน้สุดฤดูกาลของการเก็บเก่ียว นําไปสู่การผสมผสานทางวฒันธรรมและ
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ความเป็นอยูร่ะหวา่งวฒันธรรม ‘นา’ และวฒันธรรม ‘คลอง’ ภาพของตลาดนดัในอีดต จึงเป็นเพียงคนกลุม่
เลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกล้เคียงกนัมาร่วมพบปะ เกิดกิจกรรมแลกเปล่ียนระหวา่งกนั โดยเฉพาะในสว่น
ของสนิค้าพืน้ฐานประเภทปัจจยัส่ีนัน่เอง 

- ภาพของตลาดนดัในอดีต 
 ในอดีต สนิค้าสว่นใหญ่ท่ีจําหน่ายในตลาดนดั เน่ืองจากการใช้ชีวิตของผู้คนสว่นใหญ่ยงัคงดําเนิน
ไปอย่างเรียบง่ายในสว่นของสินค้าอปุโภคบริโภค ผู้คนมกัใช้ของท่ีหามาได้จากธรรมชาติหรือจากสิ่งรอบๆ 
ตวั และเน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียงัไม่มากนกั สง่ผลให้ตลาดนดัมีสินค้าอปุโภคบริโภค
ท่ีเน้นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น พืชผกัสมนุไพรต่างๆ ในการมาขายของกนัท่ีตลาด นอกจากนัน้ สินค้าท่ี
ตลาดก็อาจมีความหลากหลายไมม่าก เน่ืองจากสว่นใหญ่ก็ได้มาจากแหลง่ผลติท่ีใกล้เคียงกนัภายในชมุชน 
และมกัเป็นสนิค้าในชีวิตประจําวนั สินค้าอาจเน้นไปท่ีของสดสําหรับแม่บ้านไว้จ่ายตลาด สําหรับตลาดนดั
สวนหลวง ร.9 ก็เช่นเดียวกนั ในช่วงแรกท่ีเปิดตลาดใหม่ๆ สินค้าในตลาดจะเน้นไปท่ีผกัสด อาหารจาน
เดียวท่ีขายให้ผู้ ท่ีเดินทางผ่านไปมา นอกจากนัน้ ก็ไม่ได้มีการจดักิจกรรมโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตลาดให้
เป็นท่ีรู้จกัแบบเป็นระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อข้อมูลแบบปากต่อปากระหว่างกลุ่มลูกค้าและกลุ่ม
พ่อค้าแม่ค้าเป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่เม่ือภายหลงัความนิยมในตลาดมีมากขึน้ จึงมีส่ือประเภทต่างๆ เช่น 
รายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุหนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสาร นําข้อมลูไปเขียนข่าว สง่ผลให้เป็นท่ีรู้จกักนัในวง
กว้างมากขึน้  
 เก่ียวกับด้านคู่แข่งขันนัน้ แม้ตลาดนัดตามชุมชนหรือหมู่บ้านย่านชานเมืองจะเกิดขึน้มาเป็น
เวลานานแล้ว แตส่ว่นใหญ่มกัเป็นรูปแบบท่ีไม่ถาวร เป็นตลาดท่ีเกิดจากการ ‘นดั’ ของผู้ ค้าแตล่ะรายอย่าง
แท้จริงในการนําสินค้ามาวางขายในพืน้ท่ีว่างเปลา่ เม่ือถึงเวลาขายของเสร็จก็จะแยกย้ายกนัเก็บของกลบั
และนดัเวลามาเจอกนัในครัง้ตอ่ไปโดยท่ีไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัการจดัรูปแบบของตลาดนดัมากนกั ดงันัน้ 
คูแ่ข่งท่ีเป็นตลาดนดัซึง่มีการจดัการอย่างเป็นระบบจึงยงัมีจํานวนน้อย และชมุชนโดยรอบก็ยงัไม่ได้มีการ
ขยายตวัเพิ่มมากเท่าในปัจจบุนั และสําหรับคู่แข่งท่ีเป็นห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเองก็ยงัมีแค่
แห่งเดียวเท่านัน้ก็คือ ห้างเสรีเซน็เตอร์ (ช่ือปัจจบุนั พาราไดซ์ พาร์ค) 
 สําหรับความสะดวกและสภาพของการเดินทาง ผู้ขายและผู้ซือ้ในอดีตส่วนใหญ่มกัอาศยัอยู่ใน
บริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียงกับจุดท่ีตัง้ตลาดอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้ขายนัน้เน่ืองจากคํานึงถึงความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายและขนส่งสินค้า รูปแบบการเดินทางก็มกัเน้นการเดินทางทางเท้า จกัรยานหรือจกัรยานยนต์
เป็นหลกั ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพการจราจรภายในซอยด้วย และตวัตลาดในสมยันัน้เองก็ยงัมีขนาดเล็กๆ 
จํานวนแผงขายสนิค้าไมม่ากนกั 
 ประเด็นสําคญัต่อมาก็คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ซือ้และผู้ ขาย เพราะเหตุผลหลักท่ีตลาดนัดใน
สมยัก่อนได้รับความนิยมมาจากเหตผุลท่ีตลาดมกัตัง้อยู่ใกล้กบัย่านพกัอาศยัหรือบ้านเรือน ทําให้ลกูค้า
หรือผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่า มีความสะดวกสบายในการออกมาซือ้สินค้า ประกอบกับภาพลกัษณ์ของ
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ความเป็นตลาด จึงทําให้สามารถปฏิบตัิตนง่ายๆ ได้ ไม่ต้องแตง่ตวัแบบเป็นทางการมากนกั โดยจะสงัเกต
ได้ว่า ผู้มาซือ้สินค้าจํานวนไม่น้อยมกัเดินทางมาตลาดในชุดลําลอง ชุดกีฬา หรือชุดนอน นึกจะไปตลาด
เม่ือไหร่ก็เดนิออกจากบ้านไปได้ทนัที หรือบางครัง้แม้จะลืมหรือซือ้ของไมค่รบก็ยงัสามารถเดนิกลบัไปซือ้ได้
ทนัที ซึ่งแน่นอนว่า มีความแตกต่างจากการไปซือ้ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือในห้างสรรพสินค้าท่ีจะต้อง
พิถีพิถันในการแต่งกายให้สุภาพหรือรัดกุม รวมไปถึงการวางแผนเก่ียวกับสินค้าท่ีจะไปซือ้ให้มากขึน้ 
เน่ืองจากถ้าต้องย้อนกลบัไปอีกครัง้ก็อาจใช้เวลานานในการเดินทางหรือไม่ก็อาจประสบปัญหาในการวน
หาท่ีจอดรถ  

อาจสรุปประเด็นความคิดเก่ียวกบัมมุมองเบือ้งต้นของตลาดนดัสขุภาพได้ว่า ตลาดนดัสขุภาพใน
อดีตยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัหรือได้รับความนิยมสําหรับผู้บริโภคเท่าใดนกั เน่ืองจากผู้คนยงัอาจไม่ได้ให้ความสนใจ
กบัการดแูลรักษาสขุภาพด้วยวิธีการทางธรรมชาติดงัเช่นในปัจจบุนั ด้วยเหตผุลสําคญัท่ีครัง้หนึ่งเราเคยให้
ความสําคัญกับการนําวิทยาการทางการแพทย์มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ ส่งผลให้เราใช้ยาและ
สารเคมีรักษาอาการเจ็บป่วยหรืออาการทางสขุภาพมากเกินไป ตอ่มาเม่ือกระแสสขุภาพและการหวนกลบั
ทางวฒันธรรมสู่อดีตกลายเป็นกระแสสงัคม ผู้คนจึงเร่ิมหนักลบัมามองในมิติของการ ‘เติมเต็ม’ สขุภาพ
ด้วยวิธีการดัง้เดิม กล่าวคือ การบริโภคหรือใช้สินค้าท่ีใกล้ชิดกบัธรรมชาติให้มากท่ีสดุ ผ่านกระบวนการ
แปรรูปหรือดดัแปลงมาเพียงเล็กน้อย ไม่ใส่สารเจือปนหรือปรุงแต่งใดๆ รูปแบบการดําเนินชีวิตในอดีตจึง
เป็นวิถีแห่งธรรมชาติท่ีปลอดสารพิษ การกินอยู่ในชีวิตประจําวนัยงัไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี โรคภยั
ตา่งๆ มีความรุนแรงไมม่ากเท่าในปัจจบุนั และเน่ืองจากครัวเรือนมกัประกอบอาหารรับประทานเอง จึงเน้น
การปลกูพืชผกัสวนครัว ด้วยเหตนีุ ้แนวคิดของ ‘ตลาดนดัสขุภาพ’ หรือ ‘ตลาดนดัสีเขียว’ จึงยงัไม่ปรากฏ
ชดัเจน เพราะเข้าใจวา่ ทกุอยา่งสะอาด ถกูสขุลกัษณะอนามยัตามธรรมชาตอิยูแ่ล้ว 
- ตลาดนดัสีเขียวเพ่ือสขุภาพของคนเมืองในปัจจบุนั 

เม่ือเราเร่ิมพิจารณาในสว่นแรกก็คือ มิติของสินค้าท่ีอยู่ในตลาดในปัจจบุนัจะพบว่า สินค้ามีความ
หลากหลายเพิม่ขึน้และมีจํานวนของร้านค้าในสนิค้าประเภทเดียวกนัมากขึน้ด้วย โดยเฉพาะการเข้ามาของ
สินค้าใหม่ๆ จากภายนอกบริบทสงัคมไทย ซึ่งก็เป็นผลจากกระบวนการแลกเปล่ียนและผสมผสานทาง
วฒันธรรม การพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะจากประเทศท่ีพฒันา
แล้วจึงได้ถูกนํามาใช้ทัง้ในด้านของการนํามาเป็นสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเอง รวมไปถึงการนํา
เทคโนโลยีมาช่วยในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายของสินค้า เช่น การแพร่ภาพผ่านจอโทรทศัน์     การ
สาธิตสินค้า รวมทัง้การนําเทคโนโลยีและเทคนิคท่ีทนัสมยัมาช่วยในการประกอบอาหารเพ่ือให้เกิดความ
สะดวกสบายและทนัต่อเวลาของชีวิตประจําวนัท่ีเร่งรีบของผู้คนในเมืองใหญ่ในปัจจุบนั โดยเรามกันิยม
รับประทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ก็ซือ้อาหารจากนอกบ้านมารับประทานท่ีบ้านมากขึน้แทนการประกอบ
อาหารเอง ดงันัน้ อาหารจานดว่นหรือฟ้าสท์ฟู้ ดส์แบบตะวนัตก (รวมทัง้อาหารกระแสวฒันธรรมตะวนัออก 
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เช่น ทาโกะยากิ เครป) ท่ีสามารถทําได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาน้อยและมีรสชาติท่ีถกูปาก โดยเฉพาะกลุ่ม
เดก็ วยัรุ่นหรือคนทํางาน จงึถกูนําเข้ามาขายและกลายเป็นท่ีนิยมอยา่งรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม จากประเด็นข้างต้นทําให้เราอาจกลับมาทบทวนกันอีกครัง้เก่ียวกับจุดยืนทาง
แนวคิดของคําว่า ‘สินค้าเพ่ือสขุภาพ’ อีกครัง้หรือไม่ หากพิจารณาในด้านข้อเท็จจริงก็อาจยอมรับได้ว่า 
อาหารจานด่วนหลากหลายประเภทท่ีกล่าวมานัน้ถือได้ว่า เอือ้ต่อการใช้ชีวิตแบบคนเมืองอยู่ไม่น้อยเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเวลาท่ีต้องใช้อย่างมากในการประกอบอาหารรับประทานเอง ซึง่คนจํานวนไม่น้อยเองก็ให้
คําอธิบายท่ีน่าสนใจว่า ปรากฏการณ์ท่ีขนาดของครอบครัวคนเมืองมีขนาดเล็กลงได้ส่งผลให้การ
ประกอบการอาหารรับประทานเองเป็นเร่ืองท่ีสิน้เปลืองทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายเม่ือเปรียบเทียบกบัการซือ้
อาหารปรุงสําเร็จหรืออาหารแช่เย็น แช่แข็งมาอุ่นรับประทาน โดยอาจมิได้คํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดต่อ
สขุภาพในอนาคต ทัง้นี ้อาหารประเภทมนัฝร่ังทอด ไก่ทอด ลกูชิน้ทอด เค้กชนิดตา่งๆ อาจเป็นของกินท่ีหา
ซือ้ได้ง่าย นิยมขายกันทั่วไปในท้องตลาดเน่ืองจากราคาไม่แพงและเป็นของกินท่ีเน้นปริมาณ    เม่ือ
รับประทานแล้วอ่ิมได้นาน แตใ่นอีกด้านหนึง่อาหารและขนมหวานเหลา่นีบ้างสว่นกลบัทําขึน้จากวตัถดุิบท่ี
ใช้สารสงัเคราะห์เป็นส่วนท่ีประกอบซึ่งอาจไม่ส่งผลดีต่อสขุภาพ เกิดการสะสมของนํา้มนั เกิดโรคต่างๆ 
ตามมา เช่น โรคมะเร็ง ภาวะโรคอ้วน  

เพราะฉะนัน้ กระแสของผู้บริโภคยคุใหมจ่งึมีแนวโน้มเข้ามาสูก่ารดแูลสขุภาพมากขึน้ และด้วยเหตุ
ท่ีคนสว่นใหญ่ โดยเฉพาะคนทํางานไมไ่ด้นําอาหารจากบ้านไปรับประทานท่ีทํางาน จึงมีความปรารถนาให้
อาหารท่ีขายในตลาดนัดซึ่งเป็นท่ีฝากท้องเป็นอาหารท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วน ทัง้ราคาถูกและมีคุณภาพ    
จึงจะเป็นจุดเด่นท่ีเหนือกว่าอาหารจานด่วนท่ีจําหน่ายอยู่ในร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือ
ห้างสรรพสนิค้า อาหารเพ่ือสขุภาพกลายเป็นสิ่งท่ีผู้คนให้ความสนใจจากการนําเสนออาหารท่ีอร่อยและได้
สขุภาพท่ีดีแบบสําเร็จรูป ซึง่สอดคล้องกนัอยา่งยิ่งกบัผู้บริโภคชนชัน้กลางในกรุงเทพฯ ท่ีมีกําลงัซือ้สามารถ
รองรับอาหารท่ีมีราคาค่อนข้างสงูกว่าอาหารอ่ืนๆ ทัว่ไปได้ ด้วยเหตนีุ ้เราจึงสามารถสงัเกตเห็นอาหารเพ่ือ
สขุภาพมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ณ ตลาดนดัสขุภาพ และแม้การรับวฒันธรรมอาหารแบบตะวนัตกจะ
นําอาหารท่ีอาจเป็นโทษตอ่ร่างกายเข้ามา แตก็่ยงัมีข้อดีอีกด้านหนึ่งท่ีช่วยให้เรานําเทคโนโลยีมาใช้พฒันา
อาหารบางประเภทท่ีเป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกนั เช่น ผกันําเข้าจากตา่งประเทศซึง่มีคณุคา่ทางโภชนาการ
สงู ซึ่งในปัจจุบนัสามารถนํามาปลกูเป็นผกัไร้ดินหรือผกัไฮโดรโพรนิกส์ได้หลายชนิด และเป็นอาหารสด
ชนิดหนึง่ซึง่เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคท่ีสนใจสขุภาพ การออกกําลงักายและการล้างพิษ 

ในด้านของคูแ่ขง่ขนัพบวา่ ตลาดนดัในปัจจบุนัเร่ิมมีคูแ่ข่งขนัเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากชมุชนกรุงเทพฯ 
มีการขยายตวัของประชากรเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง พร้อมกับการเพิ่มขึน้ของความคาดหวงัต่อมาตรฐาน
คณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ และด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจอนัได้แก่ การแลกเปล่ียน ซือ้ขายสินค้าเป็น
กิจกรรมพืน้ฐานท่ีมีความสําคญัยิ่งของสงัคมมนษุย์ จึงเกิดสิ่งท่ีตอบสนองความต้องการด้านนีเ้ป็นจํานวน
มากนอกเหนือจากตลาดสดหรือตลาดนัด โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของร้านสะดวกซือ้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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ไฮเปอร์มาร์ท ห้างสรรพสินค้า Lifestyles Mall หรือ Community Mall สิ่งท่ีตามมาแบบหลีกเล่ียงไม่ได้ก็คือ 
สภาพการแขง่ขนัทางธุรกิจท่ีทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ในสว่นของตลาดนดัสวนหลวง ร.9 มีคูแ่ข่งทัง้ห้าง
ขนาดใหญ่และทันสมัยอย่างซีคอนสแควร์และพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งได้เปรียบในด้านความใหญ่โตและ
ทนัสมยัของสถานท่ี ตลอดจนกิจกรรมนําเสนอท่ีมีความหลากหลายให้กับกลุ่มลกูค้า ในกรณีของสินค้า
ทัว่ไปท่ีมีระดบัราคาใกล้เคียงกนัพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมีแนวโน้มชอบไปซือ้ของในห้างขนาดใหญ่
มากกว่า ยกเว้นกรณีท่ีสินค้ามีราคาถกูกว่าหรือคณุภาพดีเป็นท่ีปรากฏอย่างแท้จริง นอกจากนัน้ ลกัษณะ
สินค้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์และพืน้ท่ีตัง้ใกล้กบับ้านพกัอาศยั สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกยงัคงเป็นเสน่ห์
ดึงดดูใจของตลาดนดั สําหรับแม่บ้าน คนทํางานหรือผู้ ท่ีมาออกกําลงักายในช่วงเช้าก็ยงัมีความต้องการ
วตัถดุิบหรืออาหารปรุงสําเร็จท่ีมีคณุภาพ ในช่วงเวลาท่ีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ยงัไม่เปิด รวมทัง้สินค้า
ในตลาดโดยภาพรวมแล้วยงัพบวา่ มีราคาถกูกวา่ด้วย 

เก่ียวกบัการการเดินทางไปตลาดนัน้ ในปัจจบุนัการเดินทางไปตลาดสามารถทําได้ผ่านช่องทางท่ี
เพิ่มมากขึน้ ทัง้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ถนนหนทางก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึน้กว่าในอดีต ทัง้ยังมีรถ
โดยสารประจําทางผ่านทางถนนสายต่างๆ และบริการรถสองแถวหรือรถจกัรยานยนต์รับจ้าง ในกรณีของ
ตลาดนดัสขุภาพสวนหลวง ร.9 แห่งนี ้ความสะดวกในการเดินทางเป็นปัจจยัเสริมส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้คน
เดินทางมายงัตลาดเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัในสว่นของผู้ ท่ีนํารถยนต์มาก็มีบริการท่ีจอดรถเพ่ือความ
สะดวกสบาย แต่อาจส่งผลต่อปัญญาท่ีอาจเกิดตามมาอยู่บ้าง โดยเฉพาะปัญหาการจราจรติดขดับริเวณ
รอบตลาดนัด และเส้นทางเข้าออกต่างๆ ทําให้ฝ่ายจัดการของตลาดจะต้องจัดพนักงานมาช่วยอํานวย
ความสะดวกให้การจราจรเป็นไปด้วยความราบร่ืน และสําหรับตวัผู้ซือ้และผู้ขายเองก็มีเพิ่มจํานวนมากขึน้
เช่นกนั ภายหลงัจากท่ีตลาดนดัได้ถกูส่ือตา่งๆ นําไปเผยแพร่ เช่น รายการโทรทศัน์ นิตยสาร เว็บไซต์ ทําให้
กลายเป็นตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีสนใจของทัง้ผู้ซือ้ (จํานวนของผู้มาออกกําลงักายท่ีสวนสาธารณะก็
เพิ่มขึน้ด้วยควบคู่ไปกบัการขยายตวัของตลาดนดั) และผู้ขายท่ีต้องการนําสินค้ามาขายท่ีตลาดนดัแห่งนี ้
มากขึน้ 

ตลาดนัดสุขภาพปัจจุบนัมีการใส่ใจเก่ียวกับสินค้าเพ่ือสุขภาพเป็นอย่างมาก และพยายามใช้
ประเดน็นีเ้ป็นกลยทุธ์หลกัในการสร้างความแตกตา่งและจดุเดน่ทางการแขง่ขนัของตลาด โดยนอกจากการ
ขายสินค้าเป็นปกติแล้ว พ่อค้าแม่ค้าหลายรายได้นําสินค้าใหม่ๆ ทัง้ของกินและของใช้แจกให้กับลูกค้า
นําไปทดลองใช้หรือทดลองรับประทาน ซึ่งแน่นอนว่า ต้องเป็นสินค้าท่ีอยู่ในหมวดของสขุภาพเหมือนกัน 
เพ่ือให้เกิดกระแสของการบอกต่อแบบปากตอ่ปาก ซึง่หลายครัง้พิสจูน์ได้ว่า เป็นวิธีการท่ีได้ผลเป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะในกลุ่มของลูกค้าท่ีมีความสนใจในการดูแลสุขภาพ ในกรณีหนึ่งของร้านท่ีจําหน่ายอุปกรณ์
แม่เหล็กเพ่ือสขุภาพ เม่ือได้ให้ลกูค้าสตรีรายหนึ่งนําไปทดลองใช้แล้วพบว่า เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ก็ได้มีการ
แนะนําให้กลุม่เพ่ือนๆ ท่ีมีความสนใจใกล้เคียงกนัมาซือ้สนิค้าท่ีร้านแห่งนีอี้กหลายคน  
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จากแนวโน้มทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเร่ิมให้ความสําคญัในการดูแลรักษาสุขภาพ
เพิ่มขึน้ สนิค้าหรือผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือสขุภาพจึงกลายเป็นสิ่งท่ีอยู่ในกระแสของความนิยม ตลาดนดัสวน
หลวง ร.9 จึงได้มีนําร้านจําหน่ายสินค้าเพ่ือสขุภาพ เช่น ร้านนํา้ป่ัน ร้านนมข้าวโพด ให้มาวางแผงท่ีตลาด
แห่งนีเ้พ่ือให้ผู้คนท่ีมาออกกําลงักายหรือเลน่กีฬาในช่วงเช้าเกิดความสนใจและเดินเข้ามาหาซือ้สินค้าเพ่ือ
บํารุงสขุภาพและร่างกาย โดยได้จดัให้มีพืน้ท่ีในส่วนนัง่พกัรับประทานอาหาร มมุนัง่พกัผ่อนสําหรับการ
สนทนาในช่วงเช้า ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายและจํานวนสนิค้า โดยเฉพาะรายการอาหารท่ีเป็นอาหาร
เพ่ือสขุภาพหรืออาหารจากธรรมชาติมากขึน้ ประกอบกบัลกูค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไม่ได้ประกอบอาหาร
รับประทานเองเป็นประจํา จึงให้ความสนใจเข้ามาเลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพเพ่ือเป็นการช่วยล้างพิษหรือ
สิ่งท่ีสะสมในร่างกายตลอดวันทํางานทัง้สัปดาห์ท่ีต้องรับประทานอาหารจากร้านในท่ีทํางานหรือ
ร้านอาหารอ่ืนๆ การได้มีโอกาสเดินเลือกซือ้อาหารและนํามาประกอบอาหารเองในช่วงวนัหยดุ จึงเป็นสิ่งท่ี
สามารถสร้างความดงึดดูใจท่ีมีสนิค้าและตลาดนดัเพ่ือสขุภาพมากยิ่งขึน้ 

ส่ิงที่คาดหวังในอนาคตจากมุมมองของผู้ซือ้และผู้ขายที่เก่ียวข้องกับตลาดนัดสุขภาพสวนหลวง 
ร.9 
1. จากมมุมองของผู้ซือ้ 

- ด้านพืน้ท่ี: ควรมีการจดัการทางพืน้ท่ีจอดรถให้มากขึน้ จดัระบบการจราจรบริเวณทางเข้าและออก

ให้คลอ่งตวั โดยไมมี่ตัง้แผงวางสนิค้าออกมาลํา้เกินบริเวณถนนหรือทางเดนิเท้า 

- ด้านสขุลกัษณะอนามยั: ความเห็นภาพรวมพบว่า ตลาดมีระบบการรักษาความสะอาดค่อนข้าง

น่าพอใจอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มเติมในส่วนของจุดทิง้ขยะหรือจัดเตรียมถังขยะให้มีขนาดใหญ่ขึน้ 

กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ และทําความสะอาดใหญ่เป็นครัง้คราวเพ่ือป้องกนัสตัว์นําโรค เช่น หนู

หรือแมลงสาบ 

- ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก: ควรจดับริเวณท่ีนัง่สําหรับพกัรับประทานอาหารให้มากขึน้ และ

เน่ืองจากสภาพอากาศ ควรจัดหาพัดลมขนาดใหญ่เพ่ืออํานวยความสะดวกกับลูกค้าและให้

อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

- ด้านสินค้า: พบว่า สินค้าบางรายการยงัมีราคาไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ใกล้เดียงกับในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต นอกจากนัน้ ควรเพิ่มความหลากหลายของ

สินค้าเพ่ือสุขภาพประเภทต่างๆ ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพ่ือให้เกิดความซึมซับใน

ประสบการณ์และบริบทของตลาดนดัสขุภาพได้อยา่งแท้จริง 
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2. จากมมุมองของผู้ขาย 

- ด้านพืน้ท่ี: ฝ่ายจดัการของตลาดควรวางระบบในการจดัสรรพืน้ท่ีให้กบัแผงค้า โดยจดัให้อยู่ในท่ี

ประจําอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ลูกค้าสามารถจดจําได้ง่าย หรืออาจช่วยทําป้ายร้านท่ีมีขนาดใหญ่ 

สงัเกตได้ชดัเจน รวมถึงบริการโต๊ะ เก้าอีน้ัง่หรือรถเข็น เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการขน

ย้ายสนิค้าหรือให้บริการลกูค้า 

- ด้านค่าเช่า: ในกรณีท่ีเป็นไปได้ ผู้ ค้ามีความต้องการให้พิจาณาเก่ียวกบัการเก็บค่าเช่าแผงท่ีอาจ

ยืดหยุน่ได้ในแตล่ะเดือน เน่ืองจากในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะฤดฝูน มกัเป็นช่วงท่ีมีลกูค้าคอ่นข้าง

น้อย รายได้ไมดี่นกั  

- ด้านสินค้า: การจดัวางแผนผงัของตลาดท่ีพยายามลดความซํา้ซ้อนของประเภทสินค้าหรือการจดั

แผงสินค้าประเภทเดียวกันให้กระจายกันออกไปเป็นแนวคิดท่ีดีอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบนัจะพบว่า     

มีผู้ ค้าประเภทเดียวกนัมากเกินไป หากฝ่ายจดัการตลาดจะมีวิธีในการคดักรองผู้ ค้าก่อนจะมีส่วน

ช่วยลดอตัราการแขง่ขนัระหวา่งกนัลงได้มาก 

- ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก: ผู้ ค้าส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า ต้องการให้ฝ่ายจดัการตลาดเพิ่ม

จํานวนของพนกังานทําความสะอาดให้มากขึน้ รวมถึงเพิ่มความถ่ีในการเข้ามาทําความสะอาด

เน่ืองจากโดยธรรมชาติของตลาดก็มกัเกิดปัญหาขยะมลูฝอยได้ง่ายอยู่แล้ว หากมิเช่นนัน้ ก็อาจ

จดับริการให้ยืมอปุกรณ์ทําความสะอาดให้กบัผู้ ค้า เช่น ไม้กวาด ถงัขยะ ไม้ถพืูน้ เป็นต้น 

สรุปผลที่ได้จากการศึกษาในภาพรวม 
ตลาดนดัสีเขียวหรือตลาดนดัสขุภาพสวนหลวง ร.9 เป็นตลาดนดัในยา่นชมุชนของหมู่บ้านเสรีและ

ผู้พกัอาศยัอยู่ในละแวกใกล้เคียง โดยมีห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค อยู่บริเวณหน้าปากซอย มีถนนท่ี
สามารถเดินทางเข้า-ออก ได้อย่างสะดวกสบาย เป็นตลาดนดัท่ีเปิดบริการตัง้แต่เช้าตรู่ประมาณ 6.00 น. 
ไปจนถึงประมาณเท่ียง เฉพาะในวนัเสาร์และอาทิตย์ สําหรับสภาพทัว่ไปของตลาดพบว่า ตลาดแห่งนีเ้ป็น
ตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบัผู้มาซือ้สินค้ามากพอสมควร   
มีการปรับปรุงในด้านคุณภาพการให้บริการค่อนข้างต่อเน่ืองและมีระบบในการบริหารจัดการตลาดท่ีดี     
มีความสะอาดของพืน้ท่ีขายสินค้า ทางเดิน จดุรับประทานอาหารและจดุทิง้ขยะมลูฝอย นอกจากบริการท่ี
ได้กลา่วมาก็ยงัมีบริการห้องสขุ เต้นท์บงัแดดฝน ตลอดจนให้บริการท่ีจอดรถให้กบักลุม่ลกูค้าด้วย 
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ในส่วนของความเป็นตลาดนดัสีเขียวหรือตลาดนดัสขุภาพ จากการศกึษาพบว่า ในตลาดมีสินค้า
หมวดสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอยู่พอสมควร แต่ยังไม่ถึงกับเป็นตลาดนัดสินค้าเพ่ือสุขภาพเต็มรูปแบบ   
อาจด้วยเหตุหนึ่งท่ีกลุ่มลูกค้ายังค่อนข้างมีความหลากหลาย มีผู้ ท่ีต้องการซือ้สินค้าประเภททั่วไปก็มี
จํานวนไม่น้อย แต่ตลาดกลบัได้รับความนิยมในฐานะของตลาดนดัสีเขียวเน่ืองจากได้ถกูนําไปปรากฏใน
ส่ือต่างๆ    ซึ่งส่งผลให้จํานวนของลกูค้าท่ีไม่ใช่คนในพืน้ท่ีใกล้เคียงท่ีเป็นกลุ่มลกูค้าเดิมมีมากขึน้ ความ
หลากหลายของสนิค้าจึงเพิ่มมากขึน้ด้วย ทัง้ในสว่นของสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหาร
สําเร็จรูป เสือ้ผ้า เคร่ืองประดบั เป็นต้น ทําให้ทัง้ลกูค้าท่ีตัง้ใจเดนิทางมาจบัจ่ายใช้สอยและผู้ ท่ีมาออกกําลงั
กายหรือเล่นกีฬาท่ีสวนสาธารณะมีโอกาสเลือกซือ้สินค้าได้มาก อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั ตลาดยงัไม่ได้มี
การแบ่งพืน้ท่ีออกมาเป็นโซนสินค้าเพ่ือสขุภาพอย่างชดัเจน ทัง้นี ้ฝ่ายจดัการตลาดอาจริเร่ิมแนวคิดบาง
ประการ เช่น การลดใช้ถงุพลาสตกิและรณรงค์การใช้ถงุผ้าหรือตะกร้า หรือการจดัพืน้ท่ีเฉพาะสําหรับสนิค้า
สีเขียวเพ่ือสขุภาพก็จะยิ่งช่วยให้ภาพลกัษณ์ของตลาดมีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

ในด้านความต้องการสินค้าเพ่ือสขุภาพหรือสินค้าสีเขียวนัน้ ผู้บริโภคหรือลกูค้าส่วนใหญ่มีทศันะ
ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน โดยเช่ือว่า สินค้าท่ีเข้าข่ายคณุลกัษณะความเป็นสินค้าสีเขียวได้จะต้องเป็น
สินค้าท่ีมีจากกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปท่ีอาจมีการเจือปนสารสงัเคราะห์
หรือสารเคมีท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย หรือหากผ่านกระบวนการก็ควรจะให้อยู่ในระดบัต่ําท่ีสดุ 
โดยแนวคดิของสนิค้าสีเขียวมกัถกูนําไปเช่ือมโยงกบัการรักษาสิง่แวดล้อม เช่น การอนรัุกษ์พลงังาน การลด
ปริมาณขยะ อาหารทางเลือก สินค้าท่ีผ่านการนํากลบัมาใช้ซํา้ หรือสินค้าท่ีในกระบวนการผลิตมิได้สร้าง
หรือก่อให้เกิดผลกระทบหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผกัปลอดสารพิษท่ีปลกูโดยไม่ใส่สารเคมีบํารุง
หรือปุ๋ ย ท่ีนอกจากนัน้จะส่งผลดีต่อสขุภาพและร่างกายแล้ว ยงัส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมของดินและนํา้
ด้วย ด้วยเหตนีุ ้ความนิยมในการจบัจ่ายใช้สอย ณ ตลาดนดัสีเขียวก็ยงัเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีได้รับ
อิทธิพลจากวฒันธรรมบริโภคนิยมเก่ียวกบัการหาสินค้าและบริการมาตอบสนองความต้องการเฉพาะของ
บคุคล และภายใต้บริบทของสงัคมท่ีผู้บริโภคอาจมีทางเลือกหลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการดํารง
ชีพประจําวนั แต่ยงัรวมไปถึงการปฏิบตัิตนเป็น ‘ผู้บริโภคท่ีประกอบด้วยจิตสํานึก’ ในการใส่ใจและรักษา
สภาพแวดล้อมและสงัคมให้น่าอยูด้่วย 
 สําหรับปัญหาท่ียังพบเก่ียวกับการจัดตลาดนัดสีเขียวแห่งนีก็้คือ ปัญหาของสภาพการจราจร
ภายในซอยท่ีอาจคบัคัง่ในช่วงท่ีมีลกูค้าเป็นจํานวนมาก รวมถึงท่ีจอดรถท่ีอาจรองรับได้ไม่เพียงพอในกรณี
ท่ีมีลกูค้าเข้ามาเป็นจํานวนมาก ด้วยเหตนีุ ้ลกูค้าสว่นหนึง่จงึมกัแก้ปัญหาโดนการรีบไปตลาดตัง้แตช่่วงเช้า
เพ่ือจะได้มีท่ีจอดรถว่างและคนไม่พลกุพลา่นจนเกินไป นอกจากประเด็นนีแ้ล้ว การจดัการในเร่ืองระเบียบ
ของตลาดถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีและมีประเภทสินค้าท่ีเหมาะสมกบัอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตลาด
ดงัท่ีกล่าวไว้ตัง้แต่ต้น กล่าวคือ ผู้บริโภคให้ความเช่ือมัน่ในความสดใหม่ ใกล้ชิดกบัธรรมชาติของสินค้าท่ี
วางจําหน่าย รวมทัง้มีสินค้าบางชนิดท่ีเป็นสินค้าพิเศษหรือสินค้าประจําฤดูกาลท่ีไม่มีจําหน่ายใน
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ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตสมยัใหม่ นอกจากนัน้ เสน่ห์ของตลาดในด้านความใกล้ชิด อธัยาศยั
ของพอ่ค้าแมค้่ากบัลกูค้า ความเพลิดเพลินท่ีเกิดขึน้ในการตอ่รองราคาสินค้า และปฏิสมัพนัธ์ความคุ้นเคย
ระหว่างลกูค้าท่ีสามารถพฒันาไปเป็นเครือข่ายทางสงัคมอีกลกัษณะหนึ่ง จึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า  
สิง่เหลา่นีเ้ป็นจดุเดน่ท่ีสําคญัยิ่งของตลาดนดัชมุชน 
 จากกรณีศึกษาของตลาดนดัสวนหลวง ร.9 ได้ก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิท่ีน่าสนใจสําหรับการพฒันา
รูปแบบของตลาดนัดสีเขียวสําหรับคนเมืองในด้านของความพร้อมท่ีจะตลาดจะต้องนําเสนอสินค้าท่ีมี
ความสด สะอาด รสชาติเป็นท่ีถกูปาก ถกูสขุอนามยั และท่ีสําคญัก็คือ เป็นสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัธรรมชาต ิ
และเอือ้ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งมิติของความหลากหลายด้านสินค้าของตลาดนัดสีเขียวอาจมิได้
ครอบคลมุเพียงด้านอาหารการกินเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ท่ีเป็นมิตรกบัสภาพแวดล้อม
ได้ด้วย เช่น ยาสระผม สบู ่ครีมทาผิวจากสมนุไพรหรือพืชธรรมชาติ อปุกรณ์ประดบัหรือตกแตง่ท่ีพกัอาศยั
ท่ีผลติมาจากวสัดเุหลือใช้ ต้นไม้ ดอกไม้ธรรมชาตท่ีิใช้ประดบัสถานท่ี และอาจมีสนิค้าประเภทอ่ืนๆ ร่วมอยู่
ด้วยก็ได้เน่ืองจากผู้ซือ้เองก็อาจมีความต้องการซือ้สินค้าในหมวดอ่ืนๆ ด้วย นอกจากนัน้ ยงัมีข้อสงัเกตท่ี
น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ตลาดนดัแห่งนีมี้ลกัษณะท่ีผสมผสานกนัระหว่างตลาดนดัสขุภาพและตลาด
นดัหมู่บ้าน ด้วยเหตท่ีุว่า ตลาดนดัสขุภาพท่ีมีการตัง้สถานท่ีเป็นตลาดขึน้มาอย่างชดัเจนอาจเป็นสิ่งท่ียงั
ใหม่สําหรับบริบทสังคมไทย การผสมผสานท่ีลงตัวนีจ้ึงมีส่วนช่วยทัง้ในผู้ ขายในการสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจและผู้ซือ้ท่ีต้องการสินค้าสีเขียวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ตลาดนดัสวนหลวง ร.9 
จงึตอบโจทย์ท่ีเกิดขึน้นีไ้ด้เป็นอย่างดี และยงัเป็นตลาดท่ีคงให้ความสําคญักบัการใสใ่จคณุภาพการบริการ 
การรักษาความสะอาด การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแล
สขุภาพของผู้บริโภคคนเมืองยคุใหม ่  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศกึษาวิจยัเร่ือง การพฒันากลยทุธ์การตลาดสีเขียวและพฤตกิรรมของผู้บริโภคสนิค้าปลอด

สารพิษภายในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง้นี ้  ผู้วิจยัได้เก็บแบบสอบถามของนกัท่องเท่ียวท่ีเคยมาเดนิทาง
จบัจ่ายซือ้สนิค้าในตลาดนดัท่ีขายสนิค้าปลอดสารพิษ จํานวน 400 คนในช่วงระยะเดือน เมษายน – 
มิถนุายน พ.ศ. 2555 นกัวิจยัได้สรุปผลงานวิจยัดงันี ้
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดอืน  
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนความถ่ีและคา่ร้อยละของลกัษณะสว่นบคุคลของผู้บริโภคสนิค้าปลอดสารพิษ
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ค่าร้อยละ 

 เพศ   
               หญิง 245 61.2 
               ชาย 155 38.8 
               รวม 400 100.0 

 สถานภาพสมรส   
               โสด 214 53.5 
              สมรส 146 36.5 
              หม้าย/หย่าร้าง 40 10.0 
              รวม 400 100.0 

 อายุ   
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 18 ปี 19 4.7 
19 – 29 ปี  167 41.8 
30 – 39 ปี 115 28.7 
40 – 49 ปี 75 18.8 
50 ปี ขึน้ไป 24 6.0 

              รวม 400 100.0 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
ลักษณะส่วนบุคคล จาํนวน(คน) ค่าร้อยละ 

 ระดบัการศึกษา   
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 111 27.8 
ปริญญาตรี 221 55.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 68 17.0 

              รวม 400 100.0 

 อาชีพ   
นักเรียน/นิสิต/นักศกึษา  59 14.8 
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 107 26.8 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง 163 40.8 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั 57 14.2 
อ่ืนๆ 14 3.5 

              รวม 400 100.0 

 รายได้ต่อเดอืน   
ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท  89 22.2 
10,001 – 20,000 บาท   181 45.2 
20,001 – 30,000 บาท 54 13.5 
30,001 – 40,000 บาท 49 12.2 
40,000 บาทขึน้ไป 27 6.8 
รวม 400 100.0 

 
  จากตารางท่ี 1 ผู้วิจยัพบว่าผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพิษภายในเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่เป็น 
เพศหญิง ร้อยละ 61.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 53.5 เปอร์เซ็นต์ อายุราว 19-29 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทหรือลกูจ้างถึงร้อยละ 40.8 เปอร์เซ็นต์ 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือนอยูป่ระมาณ 10,000-20,000 บาทตอ่เดือน 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิภายใน เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัปัจจยัด้านสว่นผสม
ทางการตลาดสีเขียวของสนิค้าปลอดสารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอด
สารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

X 
S.D. 

ระดบัความ
คดิเหน็ 

ด้านผลิตภณัฑ์ 
1. สินค้ามีความสดใหม่เสมอ 3.85 .995 เห็นด้วยมาก 
2. สินค้ามีความหลากหลาย 3.75 .937 เห็นด้วยมาก 
3. บรรจุภณัฑ์มีความสะอาด 3.69 .967 เห็นด้วยมาก 
4. ตราสินค้าเป็นที่จดจาํได้ง่าย  3.59 1.012 เห็นด้วยมาก 
5. สินค้ามีคุณภาพเป็นที่น่าเช่ือถือได้ 3.68 .970 เห็นด้วยมาก 
ด้านราคา 
6. ราคามีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับปริมาณและคุณภาพ 3.48 .989 เห็นด้วยมาก 
7. มีการแสดงป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน 3.44 1.072 เห็นด้วยมาก 
8. ราคาสินค้าประเภทเดยีวกันในตลาดมีราคาถูกกว่าที่อ่ืน  3.43 1.033 เห็นด้วยมาก 
ด้านช่องทางการจาํหน่าย 
9. ตําแหน่งที่ตัง้ของตลาดหาเจอง่าย มีความสะดวกต่อการ
เดนิทางมาใช้บริการ 3.53 .993 เห็นด้วยมาก 
10. จาํนวนวันที่เปิดขายสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 3.52 .936 เห็นด้วยมาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
11. การจัดโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถมของทางตลาดมีความ
น่าสนใจ อยู่เสมอ 3.30 1.123 เห็นด้วยปานกลาง 
12. ป้ายบอกทางเข้าตลาดมีให้เหน็อย่างเด่นชัด  3.37 1.015 เห็นด้วยปานกลาง 
13. การประชาสัมพันธ์ของตลาดมีอย่างต่อเน่ืองผ่านทางส่ือ
ต่าง ๆ 3.24 1.082 เห็นด้วยปานกลาง 
ด้านพ่อค้าแม่ค้าผู้ให้บริการ 
14. พ่อค้าแม่ค้าสามารถแนะนําเก่ียวกับสินค้าได้เป็นอย่างด ี 3.73 .950 เห็นด้วยมาก 
15. พ่อค้าแม่ค้ามีความยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  3.60 .952 เห็นด้วยมาก 
16. พ่อค้าแม่ค้าในตลาดปฏิบัตกัิบท่านเท่าเทยีมกับลูกค้าท่าน
อ่ืน 3.63 .938 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 2 (ตอ่) 
ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพษิ

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
X 

S.D. 
ระดบัความ
คดิเหน็ 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
17. การจัดผังทางเดนิในตลาดมีความง่ายต่อการค้นหาสินค้า 3.53 .957 เห็นด้วยมาก 
18. ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดมีความเหมาะสม ไม่
แออัด  3.52 .960 เห็นด้วยมาก 
19. ระบบความปลอดภัยภายในตลาดมีการจัดเตรียมได้เป็น
อย่างด ี   3.45 1.015 เห็นด้วยมาก 
ด้านการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
20. สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีความสะอาดมาก 3.53 .960 เห็นด้วยมาก 
21 . การตกแต่งภายในตลาดช่วยสร้างบรรยากาศที่ดใีนการ
จับจ่ายซือ้ของ 3.52 .923 เห็นด้วยมาก 
22. พ่อค้าแม่ค้าแต่งตวัสุภาพเรียบร้อย    3.52 .876 เห็นด้วยมาก 
23. ห้องนํา้ มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

3.29 1.049 
เห็นด้วยปาน

กลาง 
24. ที่จอดรถ มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 

3.27 1.107 
เห็นด้วยปาน

กลาง 

 
จากตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ

ภายใน เขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่เห็นด้วยกบัสว่นผสมทางการตลาดท่ีมีในตลาด
นดัท่ีมีในปัจจบุนัในระดบัมาก ยกเว้นในด้านลกัษณะทางการภาพท่ีต้องการให้ปรับปรุงจํานวนห้องนํา้และ
ท่ีจอดรถให้เพียงพอตอ่ความต้องการรวมถึงในการด้านการสง่เสริมการตลาดยงัเห็นด้วยในระดบัปานกลาง
และต้องการให้มีการปรับปรุงเร่ืองการประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง การปิดป้ายบอกทางเข้าตลาดให้เห็นได้
ชดัและการโปรโมชัน่สนิค้าในเร่ืองการลด แลก แจก แถมให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการของผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพิษ
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนความถ่ีและค่าร้อยละของพฤติกรรมการของผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพิษภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

พฤตกิรรมการของผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

จาํนวน ค่าร้อยละ 

1. จาํนวนครัง้ที่มาใช้บริการในตลาดนัดสินค้าปลอดสารพษิในรอบ 3 
เดอืน 

5.31 ครัง้  

2. จาํนวนเงนิที่ผู้บริโภคจ่ายในการมาจับจ่ายซือ้ของที่ตลาดนัด 445.16 บาท  
3. ช่วงวันที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดสินค้าปลอดสารพษิ 

จันทร์ 
อังคาร 
พุธ 
พฤหสับด ี
ศุกร์ 
เสาร์ 
อาทติย์ 

 
29 คน 
30 คน 
73 คน 
41 คน 
118 คน 
104 คน 
66 คน 

 
7.2 
7.5 
18.2 
10.2 
29.5 
26 
16.5 

4. ช่วงระยะเวลาที่มาใช้บริการที่ตลาดนัดสินค้าปลอดสารพษิ 
09.00 – 12.00 น.  
12.01 – 15.00 น. 
15.01 – 18.00 น.  
18.01 – 21.00 น. 

 
119 คน 
96 คน 
83 คน 

108  คน 

 
29.8 
24 

20.8 
27 

5. ลักษณะการเดนิทางมาซือ้สินค้าที่ตลาดนัดสินค้าปลอดสารพษิ 
คนเดยีว 
เพื่อน 
ครอบครัว 
แฟน/ภรรยา 
อ่ืนๆ 

 
6 คน 

112 คน 
159 คน 
60 คน 
63 คน 

 
1.5 
28 
39 
15 

15.8 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 
พฤตกิรรมการของผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพษิ

ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน ค่าร้อยละ 

6. ประเภทของสินค้าที่มาซือ้ในตลาดนัดสี
เขียว 
อาหารสาํเร็จรูป 

ผักหรือผลไม้ปลอดสารพษิ 

ยาสมุนไพร 

เนือ้สัตว์ปลอดสารพษิ 

เสือ้ผ้าสาํเร็จรูป 

อ่ืน ๆ 

 
217 คน 
154 คน 
13 คน 
84 คน 
97 คน 
10 คน 

 
54.2 
38.5 
3.2 
21 
24.2 
2.5 

 
  จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมการของผู้ บริโภคสินค้าปลอดสารพิษภายในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัพบว่าในรอบ 3 เดือน ผู้บริโภคมกัไปซือ้สินค้าในตลาดนดัสีเขียวหรือตลาดจําน่าย
สินค้าปลอดสารพิษ เป็นจํานวนค่าเฉล่ีย 5.31 ครัง้หรือราว 6 ครัง้และใช้จ่ายเงินในแต่ละครัง้ประมาณ  
445.16 บาทหรือราว 450 บาท และสว่นมากเดนิทางมาในวนัศกุร์และวนัเสาร์ในเวลาเช้า  09.00-12.00 น. 
หรือช่วงเย็น 18.00-21.00 น.  การเดนิทางมาซือ้ของมกัมากบัครอบครัวและซือ้สนิค้าท่ีเป็นอาหารสําเร็จรูป
ปลอดสารพิษ 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดอืน 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิ 

ผู้ชาย ผู้หญิง 
t Sig. 

x S.D. x S.D. 

ด้านผลติภณัฑ์ 

1. สนิค้ามีความสดใหมเ่สมอ 3.90 .972 3.82 1.010 -.762 .447 

2. สนิค้ามีความหลากหลาย 3.79 .907 3.73 .957 -.723 .470 

3. บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด 3.72 .921 3.68 .997 -.420 .674 

4. ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้งา่ย  3.65 .899 3.55 1.078 -1.048 .295 

5. สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ 3.69 .920 3.67 1.002 -.244 .807 

ด้านราคา 
6. ราคามีความเหมาะสมและคุ้ มค่ากับปริมาณและ
คณุภาพ 

3.44 .959 3.51 1.008 .690 .490 

7. มีการแสดงป้ายราคาสนิค้าท่ีชดัเจน 3.51 1.038 3.39 1.093 -1.087 .278 

8. ราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาดมีราคาถกูกวา่ท่ี
อ่ืน  3.38 1.098 3.45 .991 .625 .533 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 

9. ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดหาเจอง่าย มีความสะดวกต่อ
การเดนิทางมาใช้บริการ 

3.54 1.037 3.52 .966 -.199 .842 

10. จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้าเพียงพอกบัความต้องการ 3.54 .966 3.51 .918 -.382 .703 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 

11. การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

3.26 1.163 3.32 1.098 .549 .583 

12. ป้ายบอกทางเข้าตลาดมีให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  3.35 1.057 3.38 .988 .297 .767 

13. การประชาสมัพนัธ์ของตลาดมีอย่างตอ่เน่ืองผ่านทาง
ส่ือตา่ง ๆ 

3.26 1.165 3.23 1.028 -.328 .743 
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ตารางท่ี 4 (ตอ่) 

 
 จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสนิค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศ ผู้วิจยัพบวา่เพศท่ีแตกตา่งกนั ไมมี่ผลตอ่สว่นผสมทาง
การตลาดสีเขียวของสนิค้าปลอดสารพิษอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ
 
 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิ 

ผู้ชาย ผู้หญิง 
t Sig. 

x S.D. x S.D. 

ด้านพอ่ค้าแมค้่าผู้ให้บริการ 
14. พอ่ค้าแมค้่าสามารถแนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้เป็น
อยา่งดี 

3.71 .984 3.72 .959 .057 .954 

15. พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  3.54 .973 3.63 .966 .933 .351 

16. พอ่ค้าแมค้่าในตลาดปฏิบตักิบัท่านเท่าเทียมกบัลกูค้า
ท่านอ่ืน 

3.54 .986 3.67 .934 1.366 .173 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
17. การจดัผงัทางเดินในตลาดมีความง่ายต่อการค้นหา
สนิค้า 

3.46 .980 3.55 .970 .878 .380 

18. ระบบการเดนิเข้า-ออกภายในตลาดมีความเหมาะสม 
ไมแ่ออดั  

3.41 1.053 3.57 .921 1.555 .121 

19. ระบบความปลอดภยัภายในตลาดมีการจดัเตรียมได้
เป็นอยา่งดี    

3.46 1.086 3.41 1.016 -.423 .672 

ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

20. สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีความสะอาดมาก 
3.47 .993 3.55 .965 .748 .455 

21 . การตกแตง่ภายในตลาดช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การจบัจ่ายซือ้ของ 

3.84 4.230 3.51 .932 
-
1.181 

.238 

22. พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพเรียบร้อย    3.47 .912 3.53 .881 .638 .524 

23. ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า 3.21 1.066 3.33 1.058 1.107 .269 

24. ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า 3.22 1.109 3.29 1.126 .636 .525 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

สนิค้ามีความสดใหมเ่สมอ Between 
Groups 

2.957 2 1.479 1.497 .225 

Within 
Groups 

392.043 397 .988   

Total 395.000 399    

สนิค้ามีความหลากหลาย Between 
Groups 

.027 2 .014 .015 .985 

Within 
Groups 

350.470 397 .883   

Total 350.497 399    

บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด Between 
Groups 

1.926 2 .963 1.030 .358 

Within 
Groups 

371.252 397 .935   

Total 373.177 399    

ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้งา่ย  Between 
Groups 

4.378 2 2.189 2.148 .118 

Within 
Groups 

404.560 397 1.019   

Total 408.938 399    

สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ีนา่เช่ือถือได้ Between 
Groups 

2.331 2 1.166 1.240 .290 

Within 
Groups 

373.066 397 .940   

Total 375.398 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ราคามีความเหมาะสมและคุ้มคา่กบั
ปริมาณและคณุภาพ 

Between 
Groups 

7.838 2 3.919 4.072 .018* 

Within 
Groups 

382.072 397 .962   

Total 389.910 399    

มีการแสดงป้ายราคาสนิค้าท่ีชดัเจน Between 
Groups 

5.768 2 2.884 2.529 .081 

Within 
Groups 

452.792 397 1.141   

Total 458.560 399    

ราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาดมี
ราคาถกูกวา่ท่ีอ่ืน  

Between 
Groups 

3.371 2 1.685 1.584 .206 

Within 
Groups 

422.379 397 1.064   

Total 425.750 399    

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของตลาดหาเจอง่าย มี
ความสะดวกตอ่การเดนิทางมาใช้
บริการ 

Between 
Groups 

3.709 2 1.854 1.888 .153 

Within 
Groups 

389.869 397 .982   

Total 393.578 399    

จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้าเพียงพอกบั
ความต้องการ 

Between 
Groups 

4.128 2 2.064 2.371 .095 

Within 
Groups 

345.669 397 .871   

Total 349.798 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
ของทางตลาดมีความน่าสนใจ อยู่
เสมอ 

Between 
Groups 

14.882 2 7.441 6.050 .003* 

Within 
Groups 

488.308 397 1.230   

Total 503.190 399    

ป้ายบอกทางเข้าตลาดมีให้เห็นอยา่ง
เดน่ชดั  

Between 
Groups 

11.231 2 5.615 5.581 .004* 

Within 
Groups 

399.479 397 1.006   

Total 410.710 399    

การประชาสมัพนัธ์ของตลาดมีอยา่ง
ตอ่เน่ืองผา่นทางส่ือตา่ง ๆ 

Between 
Groups 

9.093 2 4.547 3.942 .020* 

Within 
Groups 

457.867 397 1.153   

Total 466.960 399    

พอ่ค้าแมค้่าสามารถแนะนําเก่ียวกบั
สนิค้าได้เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

2.480 2 1.240 1.327 .267 

Within 
Groups 

371.030 397 .935   

Total 373.510 399    

พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้แย้มแจ่มใสอยู่
เสมอ  

Between 
Groups 

.387 2 .194 .205 .814 

Within 
Groups 

374.003 397 .942   

Total 374.390 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

พอ่ค้าแมค้่าในตลาดปฏิบตักิบัทา่น
เท่าเทียมกบัลกูค้าทา่นนอ่ืน 

Between 
Groups 

.918 2 .459 .502 .606 

Within 
Groups 

363.322 397 .915   

Total 364.240 399    

การจดัผงัทางเดนิในตลาดมีความง่าย
ตอ่การค้นหาสนิค้า 

Between 
Groups 

7.519 2 3.759 4.029 .019* 

Within 
Groups 

370.391 397 .933   

Total 377.910 399    

ระบบการเดนิเข้า-ออกภายในตลาดมี
ความเหมาะสม ไมแ่ออดั  

Between 
Groups 

1.351 2 .675 .708 .493 

Within 
Groups 

378.639 397 .954   

Total 379.990 399    

ระบบความปลอดภยัภายในตลาดมี
การจดัเตรียมได้เป็นอยา่งดี    

Between 
Groups 

6.145 2 3.072 2.852 .059 

Within 
Groups 

427.753 397 1.077   

Total 433.897 399    

สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีความ
สะอาดมาก 

Between 
Groups 

4.395 2 2.198 2.324 .099 

Within 
Groups 

375.445 397 .946   

Total 379.840 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การตกแตง่ภายในตลาดช่วยสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการจบัจ่ายซือ้ของ 

Between 
Groups 

3.172 2 1.586 .211 .810 

Within 
Groups 

2991.265 397 7.535   

Total 2994.438 399    

พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพเรียบร้อย    Between 
Groups 

3.584 2 1.792 2.263 .105 

Within 
Groups 

314.376 397 .792   

Total 317.960 399    

ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของลกูค้า 

Between 
Groups 

6.300 2 3.150 2.822 .061 

Within 
Groups 

443.210 397 1.116   

Total 449.510 399    

ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่ความต้องการ
ของลกูค้า 

Between 
Groups 

16.413 2 8.207 6.745 .001* 

Within 
Groups 

483.024 397 1.217   

Total 499.437 399    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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 จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามสถานภาพสมรส ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีสภาพสมรสแตกตา่งกนั 
มีความคดิเห็นในด้านสว่นผสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ในเร่ืองการมีท่ี
จอดรถอย่างเพียงพอ การจดัผงัทางเดินท่ีง่ายต่อการค้นหาสินค้า การประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ือง  
ป้ายบอกทางเข้าตลาดท่ีเห็นเดน่ชดั การโปรโมชัน่สนิค้าลด แลก แจก แถม และราคาท่ีมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณและคณุภาพ 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของราคาท่ีมีความเหมาะสมกบั
ปริมาณและคณุภาพของสินค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ซึ่งพบ
ความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.39 3.52 3.87 

โสด 3.39  .125 .480* 

สมรส 3.52   .355 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.87    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของราคาท่ีมีความเหมาะสม
กบัปริมาณและคณุภาพของสนิค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรส ผู้วิจยัพบวา่
ผู้บริโภคท่ีเป็นหม้าย/หยา่ร้างเห็นวา่ ราคาของสนิค้าปลอดสารพิษมีความเหมาะสมกบัปริมาณและ
คณุภาพมากกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นโสดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม
ของสนิค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่
ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.14 3.40 3.74 

โสด 3.14  .266 .607* 

สมรส 3.40   .341 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.74    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
  
 จากตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของโปรโมชัน่ ลด แลก แจก 
แถมของสินค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันสมรส ผู้ วิจัยพบว่า
ผู้บริโภคท่ีเป็นหม้าย/หยา่ร้างเห็นด้วยกบัการจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมของสนิค้าปลอดสารพิษท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนัมากกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นโสดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของป้ายทางเข้าตลาดนดัสินค้า
ปลอดสารพิษท่ีเห็นเดน่ชดั จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ซึง่พบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.26 3.38 3.85 

โสด 3.26  .118 .582* 

สมรส 3.38   .464* 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.85    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของป้ายทางเข้าตลาดนดั
สินค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัสมรส ผู้วิจยัพบว่าผู้บริโภคท่ีเป็น
หม้าย/หย่าร้างเห็นป้ายบอกทางเข้ามีความชัดเจนมากกว่าผู้ บริโภคท่ีเป็นโสดและสมรสแล้วอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการประชาสมัพนัธ์สินค้า
ปลอดสารพิษอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความ
แตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.13 3.29 3.64 

โสด 3.13  .157 .509* 

สมรส 3.29   .352 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.64    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของการประชาสมัพนัธ์สินค้า
ปลอดสารพิษอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัสมรส ผู้วิจยั
พบว่าผู้บริโภคท่ีเป็นหม้าย/หย่าร้างเห็นว่ามีการประชาสมัพนัธ์ตลาดสีเขียวอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ 
มากกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นโสดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของการจดัผงัทางเดินท่ีง่ายต่อ
การค้นหาสินค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ซึ่งพบความแตกต่าง
รายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.41 3.58 3.85 

โสด 3.41  .178 .440* 

สมรส 3.58   .262 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.85    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของการจดัผงัทางเดินท่ีง่าย
ต่อการค้นหาสินค้าปลอดสารพิษ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันสมรส ผู้วิจยัพบว่า
ผู้บริโภคท่ีเป็นหม้าย/หย่าร้างเห็นว่าการจัดผังทางเดินมีความชัดเจนง่ายต่อการค้นหาสินค้า มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีเป็นโสดอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการจัดท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอ จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้

สถานภาพสมรส   
โสด สมรส หม้าย/หยา่ร้าง 

3.17 3.23 3.87 

โสด 3.17  .065 .702* 

สมรส 3.23   .637* 

หม้าย/หยา่ร้าง 3.87    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการจดัท่ีจอดรถอย่าง
เพียงพอ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัสมรส ผู้วิจยัพบว่าผู้บริโภคท่ีเป็นหม้าย/หย่า
ร้างเห็นวา่มีการจดัท่ีจอดรถอยา่งเพียงพอในตลาดขายสนิค้าปลอดสารพิษ มากกวา่ผู้บริโภคท่ีเป็นโสดและ
สมรสแล้วอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอาย ุ

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

สนิค้ามีความสดใหม่
เสมอ 

Between 
Groups 

6.679 4 1.670 1.698 .150 

Within Groups 388.321 395 .983   

Total 395.000 399    

สนิค้ามีความหลากหลาย Between 
Groups 

6.109 4 1.527 1.752 .138 

Within Groups 344.389 395 .872   

Total 350.497 399    

บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด Between 
Groups 

4.811 4 1.203 1.290 .273 

Within Groups 368.366 395 .933   

Total 373.178 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้
ง่าย  

Between 
Groups 

7.274 4 1.819 1.788 .130 

Within Groups 401.663 395 1.017   

Total 408.937 399    

สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ี
น่าเช่ือถือได้ 

Between 
Groups 

4.820 4 1.205 1.284 .275 

Within Groups 370.578 395 .938   

Total 375.398 399    

ราคามีความเหมาะสม
และคุ้มคา่กบัปริมาณและ
คณุภาพ 

Between 
Groups 

2.430 4 .607 .619 .649 

Within Groups 387.480 395 .981   

Total 389.910 399    

มีการแสดงป้ายราคา
สนิค้าท่ีชดัเจน 

Between 
Groups 

4.149 4 1.037 .902 .463 

Within Groups 454.411 395 1.150   

Total 458.560 399    

ราคาสนิค้าประเภท
เดียวกนัในตลาดมีราคา
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน  

Between 
Groups 

5.990 4 1.498 1.409 .230 

Within Groups 419.760 395 1.063   

Total 425.750 399    

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของตลาดหา
เจอง่าย มีความสะดวกตอ่
การเดนิทางมาใช้บริการ 

Between 
Groups 

3.457 4 .864 .875 .479 

Within Groups 390.121 395 .988   

Total 393.578 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้า
เพียงพอกบัความต้องการ 

Between 
Groups 

7.153 4 1.788 2.061 .085 

Within Groups 342.645 395 .867   

Total 349.797 399    

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

Between 
Groups 

8.864 4 2.216 1.771 .134 

Within Groups 494.326 395 1.251   

Total 503.190 399    

ป้ายบอกทางเข้าตลาดมี
ให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  

Between 
Groups 

2.769 4 .692 .670 .613 

Within Groups 407.941 395 1.033   

Total 410.710 399    

การประชาสมัพนัธ์ของ
ตลาดมีอยา่งตอ่เน่ืองผา่น
ทางส่ือตา่ง ๆ 

Between 
Groups 

1.012 4 .253 .214 .930 

Within Groups 465.948 395 1.180   

Total 466.960 399    

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

พอ่ค้าแมค้่าสามารถ
แนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

3.115 4 .779 .863 .486 

Within Groups 356.635 395 .903   

Total 359.750 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

       

พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้
แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  

Between 
Groups 

2.925 4 .731 .805 .522 

Within Groups 358.665 395 .908   

Total 361.590 399    

พอ่ค้าแมค้่าในตลาด
ปฏิบตักิบัท่านเท่าเทียม
กบัลกูค้าท่านอ่ืน 

Between 
Groups 

4.454 4 1.114 1.268 .282 

Within Groups 346.786 395 .878   

Total 351.240 399    

การจดัผงัทางเดนิใน
ตลาดมีความง่ายตอ่การ
ค้นหาสนิค้า 

Between 
Groups 

4.554 4 1.138 1.245 .291 

Within Groups 361.196 395 .914   

Total 365.750 399    

ระบบการเดนิเข้า-ออก
ภายในตลาดมีความ
เหมาะสม ไมแ่ออดั  

Between 
Groups 

1.929 4 .482 .520 .721 

Within Groups 365.981 395 .927   

Total 367.910 399    

ระบบความปลอดภยั
ภายในตลาดมีการ
จดัเตรียมได้เป็นอยา่งดี    

Between 
Groups 

2.393 4 .598 .579 .678 

Within Groups 408.504 395 1.034   

Total 410.898 399    

สภาพแวดล้อมภายใน
ตลาดมีความสะอาดมาก 

Between 
Groups 

1.497 4 .374 .404 .806 

Within Groups 366.143 395 .927   

Total 367.640 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การตกแตง่ภายในตลาด
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการจบัจ่ายซือ้ของ 

Between 
Groups 

1.773 4 .443 .518 .723 

Within Groups 338.025 395 .856   

Total 339.798 399    

พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพ
เรียบร้อย    

Between 
Groups 

.333 4 .083 .108 .980 

Within Groups 305.507 395 .773   

Total 305.840 399    

ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

1.463 4 .366 .330 .858 

Within Groups 437.727 395 1.108   

Total 439.190 399    

ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

.881 4 .220 .178 .950 

Within Groups 488.417 395 1.236   

Total 489.297 399    

 
จากตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ

ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอาย ุ ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีความคิดเห็นใน
ด้านสว่นผสมทางการตลาดท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญั 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามระดบัการศกึษา 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

สนิค้ามีความสดใหม่
เสมอ 

Between 
Groups 

1.124 2 .562 .567 .568 

Within Groups 393.876 397 .992   

Total 395.000 399    

สนิค้ามีความหลากหลาย Between 
Groups 

1.259 2 .629 .715 .490 

Within Groups 349.239 397 .880   

Total 350.498 399    

บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด Between 
Groups 

.438 2 .219 .233 .792 

Within Groups 372.739 397 .939   

Total 373.178 399    

ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้
ง่าย  

Between 
Groups 

2.523 2 1.261 1.232 .293 

Within Groups 406.415 397 1.024   

Total 408.938 399    

สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ี
น่าเช่ือถือได้ 

Between 
Groups 

.475 2 .237 .251 .778 

Within Groups 374.923 397 .944   

Total 375.397 399    

ราคามีความเหมาะสม
และคุ้มคา่กบัปริมาณและ
คณุภาพ 

Between 
Groups 

6.158 2 3.079 3.186 .042* 

Within Groups 383.752 397 .967   

Total 389.910 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

มีการแสดงป้ายราคา
สนิค้าท่ีชดัเจน 

Between 
Groups 

8.269 2 4.135 3.645 .027* 

Within Groups 450.291 397 1.134   

Total 458.560 399    

ราคาสนิค้าประเภท
เดียวกนัในตลาดมีราคา
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน  

Between 
Groups 

1.982 2 .991 .928 .396 

Within Groups 423.768 397 1.067   

Total 425.750 399    

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของตลาดหา
เจอง่าย มีความสะดวกตอ่
การเดนิทางมาใช้บริการ 

Between 
Groups 

7.375 2 3.687 3.791 .023* 

Within Groups 386.203 397 .973   

Total 393.577 399    

จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้า
เพียงพอกบัความต้องการ 

Between 
Groups 

.180 2 .090 .102 .903 

Within Groups 349.617 397 .881   

Total 349.797 399    

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

Between 
Groups 

25.894 2 12.947 10.769 .000* 

Within Groups 477.296 397 1.202   

Total 503.190 399    

ป้ายบอกทางเข้าตลาดมี
ให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  

Between 
Groups 

17.793 2 8.896 8.989 .000* 

Within Groups 392.917 397 .990   

Total 410.710 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การประชาสมัพนัธ์ของ
ตลาดมีอยา่งตอ่เน่ืองผา่น
ทางส่ือตา่ง ๆ 

Between 
Groups 

17.487 2 8.743 7.723 .001* 

Within Groups 449.473 397 1.132   

Total 466.960 399    

พอ่ค้าแมค้่าสามารถ
แนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

.705 2 .352 .390 .678 

Within Groups 359.045 397 .904   

Total 359.750 399    

พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้
แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  

Between 
Groups 

6.307 2 3.154 3.524 .030* 

Within Groups 355.283 397 .895   

Total 361.590 399    

พอ่ค้าแมค้่าในตลาด
ปฏิบตักิบัท่านเท่าเทียม
กบัลกูค้าท่านอ่ืน 

Between 
Groups 

6.122 2 3.061 3.521 .030* 

Within Groups 345.118 397 .869   

Total 351.240 399    

การจดัผงัทางเดนิใน
ตลาดมีความง่ายตอ่การ
ค้นหาสนิค้า 

Between 
Groups 

3.206 2 1.603 1.755 .174 

Within Groups 362.544 397 .913   

Total 365.750 399    

ระบบการเดนิเข้า-ออก
ภายในตลาดมีความ
เหมาะสม ไมแ่ออดั  

Between 
Groups 

5.971 2 2.986 3.275 .039* 

Within Groups 361.939 397 .912   

Total 367.910 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระบบความปลอดภยั
ภายในตลาดมีการ
จดัเตรียมได้เป็นอยา่งดี    

Between 
Groups 

6.489 2 3.245 3.185 .042* 

Within Groups 404.408 397 1.019   

Total 410.898 399    

สภาพแวดล้อมภายใน
ตลาดมีความสะอาดมาก 

Between 
Groups 

2.786 2 1.393 1.516 .221 

Within Groups 364.854 397 .919   

Total 367.640 399    

การตกแตง่ภายในตลาด
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการจบัจ่ายซือ้ของ 

Between 
Groups 

1.333 2 .667 .782 .458 

Within Groups 338.464 397 .853   

Total 339.797 399    

พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพ
เรียบร้อย    

Between 
Groups 

4.002 2 2.001 2.632 .073 

Within Groups 301.838 397 .760   

Total 305.840 399    

ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

1.924 2 .962 .873 .418 

Within Groups 437.266 397 1.101   

Total 439.190 399    

ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

1.854 2 .927 .755 .471 

Within Groups 487.443 397 1.228   

Total 489.298 399    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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 จากตารางท่ี 13 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามระดบัการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่ง
กนั มีความคิดเห็นในด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในเร่ือง
ระบบความปลอดภยัในตลาดนดัปลอดสารพิษ  ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาด ความยิม้แย้มแจ่มใส
ของพ่อค้าแม่ค้า การประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ ป้ายทางเข้าตลาดท่ีเห็นชดัเจน การ
โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมของสินค้าในตลาด  ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดง่ายตอ่การมาใช้บริการ การแสดง
ป้ายราคาท่ีชดัเจน และราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณ 
 
ตารางท่ี 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของราคาท่ีเหมาะสมกับ
คณุภาพและปริมาณจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.68 3.39 3.47 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.68  -.288* -.208 

ปริญญาตรี 3.39   .080 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.47    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 14 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของราคาท่ีเหมาะสมกับ
คณุภาพและปริมาณจําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษา ผู้ วิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรีเห็นว่า ราคาของสินค้าท่ีขายในตลาดสีเขียวมีความเหมาะสมในด้านของคณุภาพและปริมาณ
น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของการแสดงป้ายราคาท่ี
ชดัเจนจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.67 3.36 3.32 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.67  -.311* -.346 

ปริญญาตรี 3.36   -.036 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.32    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการแสดงป้ายราคาท่ี
ชดัเจนจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาในระดบัปริญญาตรีเห็นว่า 
ป้ายราคาท่ีแสดงมีควาชยัเจนน้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากว่าปริญญาตรีอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิตท่ีิ 0.05 
 
ตารางท่ี 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดง่าย
ตอ่การมาใช้บริการ จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.66 3.55 3.25 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.66  -.106 -.411* 

ปริญญาตรี 3.55   -.305 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.25    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 16 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาด
ง่ายต่อการมาใช้บริการจําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดับการศึกษา ผู้ วิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาใน
ระดบัสงูปริญญาตรีเห็นว่า ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดสีเขียวท่ีขายสินค้าปลอดสารพิษมีความสะดวกต่อการ
มาใช้บริการน้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 



78 
 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของการโปรโมชัน่ ลด แลก แจก 
แถมของสินค้าในตลาด  จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.70 3.11 3.24 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.70  -.587* -.461* 

ปริญญาตรี 3.11   .126 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.24    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 17 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการจดัโปรโมชัน่ ลด 
แลก แจก แถมของสนิค้าในตลาดจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษา
ในระดบัสงูปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี เห็นวา่ การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมของสนิค้าในตลาด 
มีความน่าสนใจ น้อยกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
ตารางท่ี 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของป้ายทางเข้าตลาดท่ีเห็น
ชดัเจน จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.70 3.26 3.15 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.70  -.433* -.549* 

ปริญญาตรี 3.26   -.117 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.15    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 18 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของป้ายทางเข้าตลาดท่ีเห็น
ชดัเจน จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบัสงูปริญญาตรี
และระดับปริญญาตรี เห็นว่า ป้ายทางเข้าตลาดนัดสีเขียวท่ีมีอยู่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน น้อยกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 19 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการประชาสมัพนัธ์ตลาด
อย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่
ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.57 3.13 3.04 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.57  -.440* -.527* 

ปริญญาตรี 3.13   -.088 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.04    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 19 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของการประชาสมัพนัธ์
ตลาดอยา่งตอ่เน่ืองผา่นส่ือตา่งๆ จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษา
ในระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี เห็นด้วยวา่ ทางตลาดมีการประชาสมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ืองผ่านส่ือตา่งๆ มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
ตารางท่ี 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นด้าน ความยิม้แย้มแจ่มใสของ
พอ่ค้าแมค้่า จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.55 3.70 3.37 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.55  .151 -.186 

ปริญญาตรี 3.70   -.337* 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.37    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 20  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นด้านความยิม้แย้มแจ่มใส
ของพ่อค้าแม่ค้า จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษา ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศกึษาในระดบัต่ํากว่า
ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรี เห็นว่า พ่อค้าแม่ค้ามีความยิม้แย้มแจ่มใสในการให้บริการ มากกว่า
ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของ ระบบการเดินเข้า-ออก
ภายในตลาด จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.68 3.50 3.31 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.68  -.183 -.370* 

ปริญญาตรี 3.50   -.187 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.31    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 21  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นด้านระบบการเดนิเข้า-ออก
ภายในตลาด จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษา ผู้ วิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาในระดบัต่ํากว่า
ปริญญาตรี เห็นว่า ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดสีเขียวท่ีขายสินค้าปลอดสารพิษมีความเหมาะสม 
ไมแ่ออดั มากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
ตารางท่ี 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของระบบความปลอดภยัใน
ตลาดนัดปลอดสารพิษ  จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้
 

สถานภาพสมรส   
ต่ํากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สงูกวา่ปริญญาตรี 

3.63 3.34 3.49 

ต่ํากวา่ปริญญาตรี 3.63  -.293* -.149 

ปริญญาตรี 3.34 .  .144 

สงูกวา่ปริญญาตรี 3.49    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

จากตารางท่ี 22  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นด้านระบบความปลอดภยั
ในตลาดนดัปลอดสารพิษ  จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีระดบัการศึกษา ผู้วิจัยพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีการศึกษาใน
ระดบัต่ํากว่าปริญญาตรี เห็นว่า ระบบความปลอดภยัภายในตลาดสีเขียวท่ีขายสินค้าปลอดสารพิษมีการ
จดัเตรียมเป็นอยา่งดีมากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาตรีอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 23 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอาชีพ 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

สนิค้ามีความสดใหม่
เสมอ 

Between 
Groups 

7.563 4 1.891 1.928 .105 

Within Groups 387.437 395 .981   

Total 395.000 399    

สนิค้ามีความหลากหลาย Between 
Groups 

3.623 4 .906 1.031 .391 

Within Groups 346.875 395 .878   

Total 350.497 399    

บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด Between 
Groups 

6.868 4 1.717 1.851 .118 

Within Groups 366.310 395 .927   

Total 373.178 399    

ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้
ง่าย  

Between 
Groups 

3.795 4 .949 .925 .449 

Within Groups 405.143 395 1.026   

Total 408.938 399    

สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ี
น่าเช่ือถือได้ 

Between 
Groups 

5.447 4 1.362 1.454 .216 

Within Groups 369.950 395 .937   

Total 375.398 399    

ราคามีความเหมาะสม
และคุ้มคา่กบัปริมาณและ
คณุภาพ 

Between 
Groups 

4.563 4 1.141 1.169 .324 

Within Groups 385.347 395 .976   

Total 389.910 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

มีการแสดงป้ายราคา
สนิค้าท่ีชดัเจน 

Between 
Groups 

2.585 4 .646 .560 .692 

Within Groups 455.975 395 1.154   

Total 458.560 399    

ราคาสนิค้าประเภท
เดียวกนัในตลาดมีราคา
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน  

Between 
Groups 

13.612 4 3.403 3.261 .012* 

Within Groups 412.138 395 1.043   

Total 425.750 399    

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของตลาดหา
เจอง่าย มีความสะดวกตอ่
การเดนิทางมาใช้บริการ 

Between 
Groups 

7.920 4 1.980 2.028 .090 

Within Groups 385.657 395 .976   

Total 393.578 399    

จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้า
เพียงพอกบัความต้องการ 

Between 
Groups 

7.491 4 1.873 2.161 .073 

Within Groups 342.307 395 .867   

Total 349.798 399    

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

Between 
Groups 

25.647 4 6.412 5.304 .000* 

Within Groups 477.543 395 1.209   

Total 503.190 399    

ป้ายบอกทางเข้าตลาดมี
ให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  

Between 
Groups 

11.300 4 2.825 2.794 .026 

Within Groups 399.410 395 1.011   

Total 410.710 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

การประชาสมัพนัธ์ของ
ตลาดมีอยา่งตอ่เน่ืองผา่น
ทางส่ือตา่ง ๆ 

Between 
Groups 

21.465 4 5.366 4.758 .001* 

Within Groups 445.495 395 1.128   

Total 466.960 399    

พอ่ค้าแมค้่าสามารถ
แนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.559 4 1.140 1.267 .282 

Within Groups 355.191 395 .899   

Total 359.750 399    

พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้
แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  

Between 
Groups 

6.755 4 1.689 1.880 .113 

Within Groups 354.835 395 .898   

Total 361.590 399    

พอ่ค้าแมค้่าในตลาด
ปฏิบตักิบัท่าเท่าเทียมกบั
ลกูค้าทา่นอ่ืน 

Between 
Groups 

9.288 4 2.322 2.682 .031* 

Within Groups 341.952 395 .866   

Total 351.240 399    

การจดัผงัทางเดนิใน
ตลาดมีความง่ายตอ่การ
ค้นหาสนิค้า 

Between 
Groups 

10.257 4 2.564 2.849 .024 

Within Groups 355.493 395 .900   

Total 365.750 399    

ระบบการเดนิเข้า-ออก
ภายในตลาดมีความ
เหมาะสม ไมแ่ออดั  

Between 
Groups 

10.650 4 2.663 2.944 .020* 

Within Groups 357.260 395 .904   

Total 367.910 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระบบความปลอดภยั
ภายในตลาดมีการ
จดัเตรียมได้เป็นอยา่งดี    

Between 
Groups 

14.969 4 3.742 3.733 .005* 

Within Groups 395.929 395 1.002   

Total 410.897 399    

สภาพแวดล้อมภายใน
ตลาดมีความสะอาดมาก 

Between 
Groups 

6.892 4 1.723 1.887 .112 

Within Groups 360.748 395 .913   

Total 367.640 399    

การตกแตง่ภายในตลาด
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการจบัจ่ายซือ้ของ 

Between 
Groups 

9.048 4 2.262 2.701 .030* 

Within Groups 330.749 395 .837   

Total 339.798 399    

พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพ
เรียบร้อย    

Between 
Groups 

7.657 4 1.914 2.536 .040* 

Within Groups 298.183 395 .755   

Total 305.840 399    

ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

12.086 4 3.022 2.794 .026* 

Within Groups 427.104 395 1.081   

Total 439.190 399    

ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

13.200 4 3.300 2.738 .029* 

Within Groups 476.098 395 1.205   

Total 489.298 399    

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตารางท่ี 23 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามอาชีพ ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ความคดิเห็นในด้านสว่นผสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 ในเร่ืองท่ีจอดรถ
ท่ีเพียงพอ จํานวนห้องนํา้ท่ีเพียงพอ พอ่ค้าแมค้่าท่ีแตง่กายเรียบร้อย  การตกแตง่ภายในตลาด  ระบบความ
ปลอดภัยภายในตลาด  ระบบการเดินเข้าออกภายในตลาด การปฏิบัติต่อลูกค้าเท่าเทียมกัน การ
ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ  การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และการตัง้ราคาสินค้าให้
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน 
 
ตารางท่ี 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การตัง้ราคา
สินค้าประเภทเดียวกนัถกูกว่าท่ีอ่ืนๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั ซึง่พบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของ
กิจการ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.63 3.50 3.21 3.63 3.64 

นกัเรียน/นิสติ/นกัศกึษา 3.63  -.127 -.417* .004 .016 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3.50   -.290 .132 .143 

พนกังานบริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.21    .422 .433 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
สว่นตวั 

3.63     .011 

อ่ืนๆ 3.64      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 24  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การตัง้
ราคาสินค้าประเภทเดียวกันถูกกว่าท่ีอ่ืนๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ผู้วิจยัพบว่านกัเรียน/
นิสิต เห็นด้วยว่าการตัง้ราคาของสินค้าประเภทเดียวกนัท่ีขายในตลาดปลอดสารพิษ ถกูกว่าตลาดนดัท่ีอ่ืน 
มากกวา่กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือลกูจ้างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 25 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อ การจัด
โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอก
ชน/ลูกจ้าง 

เจ้าของ
กิจการ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.68 3.31 3.02 3.56 3.57 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.68  -.363 -.653* -.117 -.107 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.31   -.290 .247 .257 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/ลกูจ้าง 

3.02    .537* .547 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
สว่นตวั 

3.56     .010 

อ่ืนๆ 3.57      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 25  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การจดั
โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบวา่นกัเรียน/นิสติและเจ้าของ
กิจการธุรกิจส่วนตวั เห็นด้วยว่าทางตลาดนดัสีเขียวมีการจดัโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสินค้าในปัจจุบนั 
เหมาะสม มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือลกูจ้างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อ การ
ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆจําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั ซึ่งพบความแตกต่าง
รายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของ
กิจการ/

ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

3.49 3.29 3.00 3.40 3.93 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.49  -.204 -.492* -.088 .437 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.29   -.287 .116 .642 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.00    .404 .929* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.40     .525 

อ่ืนๆ 3.93      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 26  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การ
ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ผู้วิจยัพบว่านกัเรียน/
นิสิตและผู้บริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ เห็นด้วยว่าทางตลาดนดัสีเขียวมีการประชาสมัพนัธ์ตลาดผ่านส่ือต่างๆ
เหมาะสม มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือลกูจ้างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การปฏิบตัิต่อ
ลกูค้าเท่าเทียมกนั จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของ
กิจการ/
ธุรกิจ
ส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.68 3.78 3.52 3.49 4.14 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.68  .100 -.159 -.187 .465 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.78   -.259* -.287 .365 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.52    -.027 .624* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.49     .652* 

อ่ืนๆ 4.14      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 27 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ การปฏิบตัิ
ต่อลูกค้าเท่าเทียมกันจําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ผู้ วิจัยพบว่าข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เห็นด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าอย่างเท่าเทียมกนั มากกว่ากลุม่ผู้บริโภค
ท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือลกูจ้าง และผู้ ทีประกอบอาชีพอ่ืนๆ เห็นด้วยว่า พ่อค้าแม่ค้าปฏิบตัิตน
ตอ่ลกูค้าทกุคนเท่าเทียมกนั มากกว่ากลุม่ท่ีเป็นพนกังานบริษัท และเป็นเจ้าของกิจการธุรกิจสว่นตวั อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ระบบการเดิน
เข้า-ออกภายในตลาด จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.66 3.46 3.41 3.60 4.21 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.66  -.198 -.254 -.065 .553 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.46   -.056 .134 .751* 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.41    .189 .807* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.60     .618 

อ่ืนๆ 4.21      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 28 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ระบบการ
เดินเข้า-ออกภายในตลาด จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพอ่ืน เห็น
ด้วยกบั ระบบการเดนิเข้า-ออกภายในตลาดนดัขายสนิค้าปลอดสารพิษ มากกวา่กลุม่ท่ีเป็นพนกังานบริษัท 
และเป็นข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

ตารางท่ี 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ระบบความ
ปลอดภยัภายในตลาด  จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.66 3.54 3.24 3.51 4.00 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.66  -.124 -.420* -.152 .339 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.54   -.296* -.028 .463 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.24    .268 .759* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.51     .491 

อ่ืนๆ 4.00      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 29 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ระบบ
ความปลอดภัยภายในตลาด จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน ผู้ วิจัยพบว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชนหรือลกูจ้า เห็นด้วยกบั ระบบระบบความปลอดภยัภายในตลาดนดัขายสินค้าปลอด
สารพิษ ท่ีมีการรจดัเตรียมไว้อย่างดี น้อยกว่ากลุ่มท่ีเป็นนิสิตนักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และผู้ ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 30 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การตกแต่ง
ภายในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.58 3.61 3.40 3.51 4.14 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.58  .035 -.181 -.067 .567* 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.61   -.216 -.102 .532* 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.40    .114 .748* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.51     .634* 

อ่ืนๆ 4.14      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 30 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ การตกแตง่
ภายในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ ท่ีประกอบอาชีพอ่ืน เห็นด้วย
กับการตกแต่งภายในตลาดนัดสีเขียวว่ามีความเหมาะสม มากกว่าผู้ ท่ีเป็นพนักงานบริษัท นักเรียน
นกัศกึษาและ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 31 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การแต่งกาย
เรียบร้อยของพอ่ค้าแมค้่าในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่ง
รายคู ่ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.61 3.61 3.38 3.53 4.00 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.61  .001 -.227* -.084 .390 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.61   -.228 -.085 .389 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.38    .144 .617* 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.53     .474 

อ่ืนๆ 4.00      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 31 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การแต่ง
กายเรียบร้อยของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั  ผู้วิจยัพบว่าผู้ ท่ี
เป็นพนักงานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง เห็นด้วยกับความเหมาะสมของการแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าภายใน
ตลาดนดัสีเขียว น้อยกวา่ นกัเรียนนกัศกึษาและ ผู้ ท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค จํานวนห้องนํา้ท่ี
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่
ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.41 3.47 3.10 3.32 3.64 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.41  .065 -.308 -.091 .236 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.47   -.373* -.156 .171 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.10    .217 .544 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.32     .327 

อ่ืนๆ 3.64      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 32 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ จํานวน
ห้องนํา้ท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบวา่ผู้ ท่ีเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง เห็นด้วยกับจํานวนห้องนํา้ท่ีมีไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ น้อยกว่า กลุ่ม
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 33 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่
ดงันี ้
 

อาชีพ 

  

นักเรียน/
นิสิต/

นักศกึษา 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจส่วนตวั 

อ่ืนๆ 

3.39 3.48 3.07 3.25 3.57 

นกัเรียน/นิสติ/
นกัศกึษา 

3.39  .092 -.316 -.144 .182 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

3.48   -.407* -.236 .090 

พนกังาน
บริษัทเอกชน/
ลกูจ้าง 

3.07    .172 .497 

เจ้าของกิจการ/
ธุรกิจสว่นตวั 

3.25     .326 

อ่ืนๆ 3.57      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ จํานวนท่ี
จอดรถท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบวา่ผู้ ท่ีเป็น
พนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง เห็นด้วยกับจํานวนท่ีจอดรถท่ีมีไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ น้อยกว่า กลุ่ม
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 34 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

สนิค้ามีความสดใหม่
เสมอ 

Between 
Groups 

7.563 4 1.891 1.928 .105 

Within Groups 387.437 395 .981   

Total 395.000 399    

สนิค้ามีความหลากหลาย Between 
Groups 

3.623 4 .906 1.031 .391 

Within Groups 346.875 395 .878   

Total 350.497 399    

บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด Between 
Groups 

6.868 4 1.717 1.851 .118 

Within Groups 366.310 395 .927   

Total 373.178 399    

ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้
ง่าย  

Between 
Groups 

3.795 4 .949 .925 .449 

Within Groups 405.143 395 1.026   

Total 408.938 399    

สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ี
น่าเช่ือถือได้ 

Between 
Groups 

5.447 4 1.362 1.454 .216 

Within Groups 369.950 395 .937   

Total 375.398 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ราคามีความเหมาะสม
และคุ้มคา่กบัปริมาณและ
คณุภาพ 

Between 
Groups 

4.563 4 1.141 1.169 .324 

Within Groups 385.347 395 .976   

Total 389.910 399    

มีการแสดงป้ายราคา
สนิค้าท่ีชดัเจน 

Between 
Groups 

2.585 4 .646 .560 .692 

Within Groups 455.975 395 1.154   

Total 458.560 399    

ราคาสนิค้าประเภท
เดียวกนัในตลาดมีราคา
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน  

Between 
Groups 

13.612 4 3.403 3.261 .012* 

Within Groups 412.138 395 1.043   

Total 425.750 399    

ตําแหนง่ท่ีตัง้ของตลาดหา
เจอง่าย มีความสะดวกตอ่
การเดนิทางมาใช้บริการ 

Between 
Groups 

7.920 4 1.980 2.028 .090 

Within Groups 385.657 395 .976   

Total 393.578 399    

จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้า
เพียงพอกบัความต้องการ 

Between 
Groups 

7.491 4 1.873 2.161 .073 

Within Groups 342.307 395 .867   

Total 349.798 399    

การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

Between 
Groups 

25.647 4 6.412 5.304 .000* 

Within Groups 477.543 395 1.209   

Total 503.190 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ป้ายบอกทางเข้าตลาดมี
ให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  

Between 
Groups 

11.300 4 2.825 2.794 .026* 

Within Groups 399.410 395 1.011   

Total 410.710 399    

การประชาสมัพนัธ์ของ
ตลาดมีอยา่งตอ่เน่ืองผา่น
ทางส่ือตา่ง ๆ 

Between 
Groups 

21.465 4 5.366 4.758 .001* 

Within Groups 445.495 395 1.128   

Total 466.960 399    

พอ่ค้าแมค้่าสามารถ
แนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้
เป็นอยา่งดี 

Between 
Groups 

4.559 4 1.140 1.267 .282 

Within Groups 355.191 395 .899   

Total 359.750 399    

พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้
แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  

Between 
Groups 

6.755 4 1.689 1.880 .113 

Within Groups 354.835 395 .898   

Total 361.590 399    

พอ่ค้าแมค้่าในตลาด
ปฏิบตักิบัท่าเท่าเทียมกบั
ลกูค้าทา่นอ่ืน 

Between 
Groups 

9.288 4 2.322 2.682 .031* 

Within Groups 341.952 395 .866   

Total 351.240 399    

การจดัผงัทางเดนิใน
ตลาดมีความง่ายตอ่การ
ค้นหาสนิค้า 

Between 
Groups 

10.257 4 2.564 2.849 .024* 

Within Groups 355.493 395 .900   

Total 365.750 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระบบการเดนิเข้า-ออก
ภายในตลาดมีความ
เหมาะสม ไมแ่ออดั  

Between 
Groups 

10.650 4 2.663 2.944 .020* 

Within Groups 357.260 395 .904   

Total 367.910 399    

ระบบความปลอดภยั
ภายในตลาดมีการ
จดัเตรียมได้เป็นอยา่งดี    

Between 
Groups 

14.969 4 3.742 3.733 .005* 

Within Groups 395.929 395 1.002   

Total 410.897 399    

สภาพแวดล้อมภายใน
ตลาดมีความสะอาดมาก 

Between 
Groups 

6.892 4 1.723 1.887 .112 

Within Groups 360.748 395 .913   

Total 367.640 399    

การตกแตง่ภายในตลาด
ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดี
ในการจบัจ่ายซือ้ของ 

Between 
Groups 

9.048 4 2.262 2.701 .030* 

Within Groups 330.749 395 .837   

Total 339.798 399    

พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพ
เรียบร้อย    

Between 
Groups 

7.657 4 1.914 2.536 .040* 

Within Groups 298.183 395 .755   

Total 305.840 399    

ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

12.086 4 3.022 2.794 .026* 

Within Groups 427.104 395 1.081   

Total 439.190 399    
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ANOVA 

  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่
ความต้องการของลกูค้า 

Between 
Groups 

13.200 4 3.300 2.738 .029* 

Within Groups 476.098 395 1.205   

Total 489.298 399    

 
จากตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ

ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายได้ตอ่เดือน ผู้วิจยัพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่ง
กนั มีความคิดเห็นในด้านส่วนผสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในเร่ืองท่ี
จอดรถท่ีเพียงพอ จํานวนห้องนํา้ท่ีเพียงพอ การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า การตกแต่งภายในตลาดนัด 
ระบบความปลอดภยัภายในตลาดนดั ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดนดั การจดัผงัทางเดินในตลาด  
การปฏิบตัิต่อลกูค้าเท่าเทียมกนัของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนดั การประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ือง
ผา่นส่ือตา่งๆ การโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสนิค้า และราคาสนิค้าภายในตลาดประเภทเดียวกนัมีราคาถกู
กวา่ท่ีอ่ืน 
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ตารางท่ี 35 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ราคา
สนิค้าภายในตลาดประเภทเดียวกนัมีราคาถกูกวา่ท่ีอ่ืนจําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั 
ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อ
เดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 บาท 

20,001 – 
30,000 บาท 

30,001 – 
40,000 บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.63 3.50 3.21 3.63 3.64 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.63  .127 .417* -.004 -.016 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.50   .290 -.132 -.143 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.21    -.422 -.433 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.63     -.011 

40,001 บาทขึน้
ไป 

3.64      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 35 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ราคาสินค้า
ภายในตลาดประเภทเดียวกนัมีราคาถกูกว่าท่ีอ่ืน จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยั
พบว่าผู้ ท่ีมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท เห็นด้วยว่าราคาสินค้าอย่างเดียวกนัภายในตลาดนดัสี
เขียวหรือตลาดนดัขายสนิค้าปลอดสาพิษถกูกวา่ท่ีอ่ืน มากกว่า กลุม่ผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 36 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการโปรโมชัน่ 
ลดแลกแจกแถมสนิค้า จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.68 3.31 3.02 3.56 3.57 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.68  -.363 -.653* -.117 -.107 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.31   -.290 .247 .257 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.02    .537* .547 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.56     .010 

40,001 บาทขึน้
ไป 

3.57      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 36 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อการ
โปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสินค้า จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ ท่ีมีรายได้
ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทและผู้ มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท เห็นด้วยว่าการจดัรายการ
โปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสินค้า ณ ปัจจจุบนัเหมาะสม มากกว่า กลุ่มผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 37 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อการ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างตอ่เน่ืองผ่านส่ือต่างๆ  จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบ
ความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.49 3.29 3.00 3.40 3.93 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.49  -.204 -.492* -.088 .437 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.29   -.287 .116 .642 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.00    .404 .929* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.40     .525 

40,001 บาทขึน้
ไป 

3.93      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 37 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้ บริโภคต่อการ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ  จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยั
พบว่าผู้ ท่ีมีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทและผู้ มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยว่าการ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ  ณ ปัจจจบุนัเหมาะสม มากกว่า กลุ่มผู้ มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 38 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการปฏิบตัิต่อ
ลกูค้าเท่าเทียมกนัของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนดั จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ซึง่
พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.68 3.78 3.52 3.49 4.14 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.68  .100 -.159 -.187 .465 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.78   -.259* -.287 .365 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.52    -.027 .624* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.49     .652* 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.14      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 38 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการปฏิบตัิ
ต่อลกูค้าเท่าเทียมกันของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนดั จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
ผู้วิจยัพบว่าผู้ มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนดัสีเขียวมีการปฏิบตัิต่อลกูค้า
เท่าเทียมกนั มากกว่า กลุ่มผู้ มีรายได้ 20,001-40,000 บาท  ในขณะท่ี ผู้ มีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000
บาท เห็นด้วยว่าพ่อค้าแม่ค้าปฏิบตัิต่อลกูค้าทกุคนเท่าเทียมกนั มากกว่ากลุ่มผู้ มีรายได้  20,001-30,000 
บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 39 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการจัดผัง
ทางเดนิในตลาด  จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.56 3.61 3.40 3.53 4.21 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.56  .052 -.164 -.033 .655 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.61   -.216 -.085 .603 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.40    .131 .819* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.53     .688 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.21      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 39 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการจดัผงั
ทางเดินในตลาด จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ มีรายได้ 40,001 บาทขึน้
ไป เห็นด้วยว่าการจดัผงัทางเดินภายในตลาดสีเขียวมีความเหมาะสม มากกว่า กลุ่มผู้ มีรายได้ 20,001-
30,000 บาท  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 40 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระบบการเดิน
เข้า-ออกภายในตลาดนดั จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.66 3.46 3.41 3.60 4.21 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.66  -.198 -.254 -.065 .553 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.46   -.056 .134 .751* 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.41    .189 .807* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.60     .618 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.21      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 40 การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อระบบการ
เดินเข้า-ออกภายในตลาดนัดสีเขียว จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ผู้ วิจัยพบว่าผู้ มี
รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยว่าระบบการเดินทางเข้า-ออกในตลาดนัดสีเขียวมีความเหมาะสม 
มากกวา่ กลุม่ผู้ มีรายได้ 10,001-30,000 บาท  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 41 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ระบบความ
ปลอดภยัภายในตลาดนดั จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ซึ่งพบความแตกต่างรายคู ่
ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.66 3.54 3.24 3.51 4.00 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.66  -.124 -.420* -.152 .339 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.54   -.296* -.028 .463 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.24    .268 .759* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.51     .491 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.00      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 41 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ระบบความ
ปลอดภยัภายในตลาดนดัภายในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยั
พบว่าผู้ มีรายได้ต่ํากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาทและผู้ มีรายได้ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยว่าระบบความ
ปลอดภยัภายในตลาดนดัสีเขียวมีความเหมาะสม มากกว่า กลุ่มผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท  อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 42 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ การตกแต่ง
ภายในตลาดนดั จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.58 3.61 3.40 3.51 4.14 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.58  .035 -.181 -.067 .567* 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.61   -.216 -.102 .532* 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.40    .114 .748* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.51     .634* 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.14      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 42 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่การตกแตง่
ภายในตลาดนดัภายในตลาดนดัสีเขียว จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ มี
รายได้ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยว่าการตกแตง่ภายในตลาดนดัสีเขียวมีความเหมาะสม มากกว่า กลุม่ผู้
มีรายได้น้อยกวา่หรือเท่ากบั 40,000 บาท  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 43 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการแต่งกาย
ของพอ่ค้าแมค้่า จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั ซึง่พบความแตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.61 3.61 3.38 3.53 4.00 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.61  .001 -.227 -.084 .390 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.61   -.228* -.085 .389 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.38    .144 .617* 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.53     .474 

40,001 บาทขึน้
ไป 

4.00      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อการแต่ง
กายของพ่อค้าแม่ค้า จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ผู้ วิจัยพบว่าผู้ มีรายได้ 10,001-
20,000บทตอ่เดือนและ 40,001 บาทขึน้ไป เห็นด้วยวา่การแตง่กายของพอ่ค้าแมค้่าภายในตลาดนดัสีเขียว
ท่ีมีความเหมาะสม มากกวา่ กลุม่ผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 44 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ห้องนํา้ท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบความ
แตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.41 3.47 3.10 3.32 3.64 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.41  .065 -.308 -.091 .236 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.47   -.373* -.156 .171 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.10    .217 .544 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.32     .327 

40,001 บาทขึน้
ไป 

3.64      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคตอ่ตอ่ ห้องนํา้
ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้ มี
รายได้ 10,001-20,000บทต่อเดือน เห็นด้วยว่าจํานวนห้องนํา้ภายในตลาดนดัสีเขียวมีเพียงพอ มากกว่า 
กลุม่ผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
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ตารางท่ี 45 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อ ท่ีจอดรถท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุ่มผู้ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ซึ่งพบความ
แตกตา่งรายคู ่ดงันี ้
 

รายได้ต่อเดอืน 

  

ตํ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 
บาท 

20,001 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
40,000 
บาท 

40,001 
บาทขึน้ไป 

3.39 3.48 3.07 3.25 3.57 

ต่ํากวา่หรือ
เท่ากบั 10,000 
บาท 

3.39  .092 -.316 -.144 .182 

10,001 – 
20,000 บาท 

3.48   -.407* -.236 .090 

20,001 – 
30,000 บาท 

3.07    .172 .497 

30,001 – 
40,000 บาท 

3.25     .326 

40,001 บาทขึน้
ไป 

3.57      

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 43  การเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อตอ่ ท่ีจอด
รถท่ีเพียงพอตอ่ความต้องการของผู้บริโภค จําแนกตามกลุม่ผู้ ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนั ผู้วิจยัพบว่าผู้
มีรายได้ 10,001-20,000บทตอ่เดือน เห็นด้วยว่าจํานวนห้องนํา้ภายในตลาดนดัสีเขียวมีเพียงพอ มากกว่า 
กลุม่ผู้ มีรายได้ 20,001-30,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 
 
 
 
 
 
 



111 
 

 
ตารางท่ี 44 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอด
สารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานคร กบัจํานวนครัง้ท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสีเขียว 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ระดบั
ความสัมพันธ์ 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. สนิค้ามีความสดใหมเ่สมอ -.004 .930 ต่ํามาก 

2. สนิค้ามีความหลากหลาย .010 .840 ต่ํามาก 

3. บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด -.098 .050 ต่ํามาก 

4. ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้งา่ย  -.104* .038 ต่ํามาก 

5. สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ -.040 .425 ต่ํามาก 

ด้านราคา 
6. ราคามีความเหมาะสมและคุ้มคา่กบัปริมาณและคณุภาพ 

-.009 .855 ต่ํามาก 

7. มีการแสดงป้ายราคาสนิค้าท่ีชดัเจน -.026 .611 ต่ํามาก 

8. ราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาดมีราคาถกูกวา่ท่ีอ่ืน  -.056 .264 ต่ํามาก 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 
9. ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดหาเจอง่าย มีความสะดวกต่อการ
เดนิทางมาใช้บริการ 

.015 .760 ต่ํามาก 

10. จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้าเพียงพอกบัความต้องการ .070 .161 ต่ํามาก 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 
11. การจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

-.040 .420 ต่ํามาก 

12. ป้ายบอกทางเข้าตลาดมีให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  -.023 .642 ต่ํามาก 

13. การประชาสมัพนัธ์ของตลาดมีอยา่งตอ่เน่ืองผ่านทางส่ือ
ตา่ง ๆ 

-.023 .652 ต่ํามาก 

ด้านพอ่ค้าแมค้่าผู้ให้บริการ 
14. พอ่ค้าแมค้่าสามารถแนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้เป็นอยา่งดี 

-.041 .416 ต่ํามาก 

15. พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  -.042 .398 ต่ํามาก 
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ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ระดบั
ความสัมพันธ์ 

16. พอ่ค้าแมค้่าในตลาดปฏิบตักิบัท่านเท่าเทียมกบัลกูค้า
ท่านอ่ืน 

-.027 .588 ต่ํามาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
17. การจดัผงัทางเดินในตลาดมีความง่ายต่อการค้นหา
สนิค้า 

.058 .245 ต่ํามาก 

18. ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดมีความเหมาะสม 
ไมแ่ออดั  

.005 .926 ต่ํามาก 

19. ระบบความปลอดภยัภายในตลาดมีการจดัเตรียมได้
เป็นอยา่งดี    

-.099* .048 ต่ํามาก 

ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
20. สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีความสะอาดมาก 

-.004 .939 ต่ํามาก 

21. การตกแตง่ภายในตลาดช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
จบัจ่ายซือ้ของ 

-.038 .454 ต่ํามาก 

22. พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพเรียบร้อย    -.016 .743 ต่ํามาก 

23. ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า -.041 .415 ต่ํามาก 

24. ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า -.020 .694 ต่ํามาก 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 44  การหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานคร กบัจํานวนครัง้ท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสีเขียวผู้วิจยัพบว่า
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กับจํานวนครัง้ท่ีผู้บริโภคมาใช้บริการภายในระยะเวลา 3 
เดือนในระดบัต่ํามาก 
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ตารางท่ี 45 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอด
สารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานคร กบัจํานวนเงินท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสีเขียวตอ่ครัง้ 
 

ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ระดบั
ความสัมพันธ์ 

ด้านผลติภณัฑ์ 
1. สนิค้ามีความสดใหมเ่สมอ 

.115* .021 ต่ํามาก 

2. สนิค้ามีความหลากหลาย .098 .051 ต่ํามาก 

3. บรรจภุณัฑ์มีความสะอาด .071 .154 ต่ํามาก 

4. ตราสนิค้าเป็นท่ีจดจําได้งา่ย  .031 .538 ต่ํามาก 

5. สนิค้ามีคณุภาพเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ .087 .083 ต่ํามาก 

ด้านราคา 
6. ราคามีความเหมาะสมและคุ้ มค่ากับปริมาณและ
คณุภาพ 

-.028 .578 ต่ํามาก 

7. มีการแสดงป้ายราคาสนิค้าท่ีชดัเจน .085 .088 ต่ํามาก 

8. ราคาสนิค้าประเภทเดียวกนัในตลาดมีราคาถกูกวา่ท่ี
อ่ืน  

-.040 .428 ต่ํามาก 

ด้านช่องทางการจําหน่าย 
9. ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดหาเจอง่าย มีความสะดวกต่อ
การเดนิทางมาใช้บริการ 

.051 .310 ต่ํามาก 

10. จํานวนวนัท่ีเปิดขายสนิค้าเพียงพอกบัความต้องการ .050 .315 ต่ํามาก 

ด้านการสง่เสริมการตลาด 
11. การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมของทางตลาดมี
ความน่าสนใจ อยูเ่สมอ 

-.014 .780 ต่ํามาก 

12. ป้ายบอกทางเข้าตลาดมีให้เห็นอยา่งเดน่ชดั  .083 .097 ต่ํามาก 

13. การประชาสัมพันธ์ของตลาดมีอย่างต่อเน่ืองผ่าน
ทางส่ือตา่ง ๆ 

.051 .313 ต่ํามาก 

ด้านพอ่ค้าแมค้่าผู้ให้บริการ 
14. พอ่ค้าแมค้่าสามารถแนะนําเก่ียวกบัสนิค้าได้เป็น
อยา่งดี 

.104* .037 ต่ํามาก 
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ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพษิภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ระดบั
ความสัมพันธ์ 

15. พอ่ค้าแมค้่ามีความยิม้แย้มแจ่มใสอยูเ่สมอ  .093 .064 ต่ํามาก 

16. พอ่ค้าแมค้่าในตลาดปฏิบตักิบัท่านเท่าเทียมกบั
ลกูค้าทา่นอ่ืน 

.047 .348 ต่ํามาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
17. การจดัผงัทางเดินในตลาดมีความง่ายตอ่การค้นหา
สนิค้า 

.048 .338 ต่ํามาก 

18. ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดมีความ
เหมาะสม ไมแ่ออดั  

-.012 .817 ต่ํามาก 

19. ระบบความปลอดภยัภายในตลาดมีการจดัเตรียม
ได้เป็นอยา่งดี    

-.006 .898 ต่ํามาก 

ด้านการนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
20. สภาพแวดล้อมภายในตลาดมีความสะอาดมาก 

.025 .617 ต่ํามาก 

21. การตกแตง่ภายในตลาดช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การจบัจ่ายซือ้ของ 

.049 .326 ต่ํามาก 

22. พอ่ค้าแมค้่าแตง่ตวัสภุาพเรียบร้อย    .054 .284 ต่ํามาก 

23. ห้องนํา้ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า -.023 .641 ต่ํามาก 

24. ท่ีจอดรถ มีเพียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า -.109* .029 ต่ํามาก 

*มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 45  การหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้า
ปลอดสารพิษภายใน เขตกรุงเทพมหานคร กบักบัจํานวนเงินท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสีเขียวต่อครัง้
ผู้วิจยัพบวา่ปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบักบัจํานวนเงินท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสี
เขียวตอ่ครัง้ในระดบัต่ํามาก 
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จากการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจยัขอสรุปรวมได้ดงันี ้
 
 ขอให้ปรับปรุงเร่ืองความสะอาดในตลาดนดั 
 เพิ่มปริมาณการผลติให้มากขึน้ สว่นมากผกัหรือผลไม้ปลอดสารพิษมกัจะมีราคาคอ่นข้างสงู 

ควรปรับราคาลงมา เพราะผู้คนสว่นมากอยากบริโภคสนิค้าประเภทนีม้าก แตถ้่าเปรียบเทียบกบั
สนิค้าในท้องตลาดสนิค้าจะสงูกวา่ จงึอยากให้จําหน่ายและขายในราคาท่ีไมต่า่งจากตลาด
ทัว่ไปมากนกั 

 เพิ่มพลงัการผลติให้มาก พยายามกระจายสนิค้าให้ไปหลายๆท่ี ให้ราคาเหมาะสมไมมี่ราคาแพง
กวา่สนิค้าทัว่ไปมากนกั เสนอแนะวิธีการปลกูให้ประชาชนรับรู้ถึงวิธีการ ซึง่สามารถท่ีจะทําให้
คนทัว่ไปอยากบริโภคมากขึน้ 

 ควรปรับปรุงด้านราคา 
 ควรเพิ่มความหลากหลายให้กบัสนิค้า 
 ควรแบง่แยกสนิค้าให้ชดัเจน และตดิป้ายราคาให้เดน็ชดั 
 พฒันาคณุภาพสนิค้าอยา่งสม่ําเสมอ มีการจดัโปรโมชัน่ให้น่าสนใจ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย 

 
 เม่ือเราพิจารณาแนวโน้มของจริยธรรมทางพฤติกรรมการบริโภคท่ีกลายเป็นท่ียอมรับมากขึน้ใน
ปัจจุบนัจะพบว่า มีผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยท่ีมีความต้องการซือ้หรือบริโภคอาหารท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริม
สขุภาพท่ีดี ปราศจากสารกําจดัศตัรูพืช ปลกูโดยกระบวนการทางอินทรีย์ ไม่ผ่านการตดัต่อทางพนัธุกรรม 
(GMO) ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ จากสภาพของวตัถดุิบท่ีไม่ซบัซ้อนมากจนเกินไป เป็นผลิตผลท่ีได้
จากการผลิตของชุมชน รวมทัง้อาศัยระบบการซือ้ขายแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค (McEachern and Willock, 2004; Padel and Foster, 2005, Hall, Mitchell and Sharples, 
2003) โดยท่ี Holloway และ Kneafsey (2000: 290) ได้ให้คําอธิบายในประเดน็นีไ้ว้อยา่งน่าสนใจวา่ 

‘….ปรากฏการณ์นีกํ้าลงันําเราเข้าไปสู่ความสนใจในอาหารซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องสร้าง
ความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แต่ยังจะต้องเป็นอาหารท่ีผู้ บริโภค
สามารถจะสืบสาวต้นตอ แหล่งกําเนิดของอาหารเหล่านัน้ ควบคู่ไปพร้อมกนักบัแนวคิด
ของความยัง่ยืนและการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม’ 

 ขณะเดียวกนั Sassatelli และ Scott (2001) ก็ได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมว่า เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ตอ่วิกฤติการณ์ทางอาหารในปัจจบุนั ยกตวัอย่างเช่น อาหารท่ีได้มาจากกระบวนการตดัต่อทางพนัธุกรรม 
หรือการแพร่กระจายของโรคชนิดใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาหารการกิน เช่น Bovine Spongiform 
Encephalopathy หรือ BSE ด้วยเหตนีุ ้ชมุชนผู้บริโภค (Consumer-citizens) จึงอาจมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งท่ี
เกิดขึน้นีด้้วยการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการซือ้ในชีวิตประจําวนัไปสูช่่องทางการจดัจําหน่ายอ่ืนๆ ท่ีพวกเขา
มีความเช่ือมัน่มากกวา่ โดยแหลง่จําหน่ายทางเลือกใหมนี่ส้ามารถตอบสนองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของกระบวนการผลิต ผู้ ผลิต รวมไปถึงความน่าเช่ือถือของตัวผู้ ผลิตเองด้วย ทัง้นี ้     
แม้ Sassatelli และ Scott (2001) จะเสนอแนะว่า แม้ในด้านหนึ่งการก่อตวัของ ‘ตลาดนดัเกษตรกร’ หรือ
‘ตลาดนดัสีเขียว’ มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาขึน้ในบริบทของประเทศท่ีมีพืน้ฐานเกษตรกรรมท่ีเข้มแข็งมาแตเ่ดิม 
เช่น อิตาลี แต่ก็ยงัสามารถพบได้ในประเทศอุตสาหกรรมท่ีพฒันาแล้ว ซึ่งมีระบบการผลิตและกระจาย
อาหารท่ีเจริญก้าวหน้าและสลบัซบัซ้อนได้ด้วยเช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว Holloway และ Kneafsey (2000: 290) ได้อธิบายว่า ตลาดนดั
เกษตรกรหรือตลาดนดัสีเขียวเป็นผลผลิตท่ีสําคญัจากกระบวนการพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมในฐานะท่ี
ตลาดทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผลิตผลภายในท้องถ่ินนัน้ๆ นอกจากนัน้ ก็ยงัทําหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ บริโภคให้เข้าถึงผู้ ผลิตอาหารได้โดยตรงอีกเช่นกัน สิ่งเหล่านีส้ะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเม่ือเราได้
พิจารณาคํานิยามของตลาดนดัเกษตรกรหรือตลาดนดัสีเขียวซึง่ให้คํานิยามโดยองค์กร ทัง้ในระดบัภมูิภาค
หรือระดบัชาติ ซึง่คําสําคญัตา่งๆ เช่น ‘ท้องถ่ิน’ ‘ความสด’ (เป็นนยัท่ีบง่บอกว่า อาหารได้รับการขนสง่เป็น
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ระยะทางสัน้จากแหลง่ผลิตมายงัตลาด) และ ‘เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง’ รวมถึงคําในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีบง่บอก
ให้เห็นวา่ สนิค้าได้รับการผลติจากผู้ ค้าโดยตรงและเป็นท่ีนิยมในการซือ้หาจากผู้บริโภค 
 อย่างไรก็ตาม การให้คํานิยามของ ‘ตลาดเกษตรกร’ หรือ ‘ตลาดสีเขียวเพ่ือผู้บริโภค’ ก็ยงัคงเป็น
ปัญหาสําคญัอีกประการหนึง่ นกัวิชาการ เช่น Pyle (1971: 167) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบัตลาดรูปแบบนีว้า่  

‘คําวา่ ‘ตลาดเกษตรกร’ อาจไมใ่ช่คําเพียงคําเดียวท่ีเราจะนํามาใช้อธิบายความหมายของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในลักษณะเช่นนี  ้ในกรณีนี  ้จึงอาจมีคําอ่ืนๆ ท่ีนํามาใช้ทดแทน    
กนัได้’ 

 สําหรับคําท่ีนิยมเรียกหาเม่ือกล่าวถึงตลาดเกษตรกรในภมูิภาคแถบอเมริกาเหนือ มกัจะใช้คําว่า 
Farm shops, swap meets, flea markets, tailgate markets และ farm stands (Hall and Sharples, 
2003) ทัง้นี ้ปัญหาหลกัท่ีปรากฏในการศึกษาวิจยัตลาดเกษตรกรมกัเกิดขึน้จากการท่ีตลาดหลายแห่ง
พยายามแสดงออกให้เห็นว่าตลาดเหล่านัน้เป็นตลาดเกษตรกรตามท่ีควรจะเป็นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแง่มมุของการซือ้สินค้าในบริบทของตลาดซึ่งเกษตรกรผู้ ทําการเพาะปลกูผลิตผลท่ีนํามาขาย
นัน้ๆ เอง แม้เม่ือเราพิจารณาในขอบเขตของคําท่ีมีความแตกต่างกนัสําหรับตลาดเกษตรจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขของเวลา จุดเน้นหลกัท่ีเป็นทางการของตลาดเกษตรกรยงัคงอยู่ท่ี ‘การ
เกิดขึน้ใหมข่องตลาดซึง่มีทําเลท่ีแน่นอนและจําหน่ายผลติภณัฑ์การเกษตรโดยตวัของเกษตรกรเอง หรือใน
บางกรณีผู้ ท่ีขายสินค้าก็อาจเป็นผู้ผลิตเองได้ด้วย (Brown, 2001: 658) ในกรณีนี ้องค์ประกอบขัน้พืน้ฐาน
ท่ีมีความชดัเจนเป็นอย่างยิ่งของตลาดเกษตรกรจึงมุ่งเน้นการเป็นพืน้ท่ีซึ่งผู้บริโภคสามารถจะเกิดความ
มัน่ใจใน ‘ความจริงแท้’ ของคณุภาพสนิค้านัน่เอง 
 
พัฒนาการของตลาดเกษตรกร     
 ตลาดประเภทต่างๆ ถือกําเนิดขึน้เป็นส่วนหนึ่งในวฒันธรรมต่างๆ เป็นเวลาช้านานตัง้แต่มนุษย์
เร่ิมต้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจขึน้มา ในอดีตนัน้ ประชากรสว่นใหญ่ในสงัคมแห่งหนึ่งๆ จะมี
หน้าท่ีหลักในการเพาะปลูกผลผลิตเพ่ือนํามาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการค้าขายสินค้าอาหารขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณพืน้ท่ีสําคญัในทางยทุธศาสตร์ เช่น เมืองชายฝ่ังทะเล ท่าเรือขนาดใหญ่ จดุนดั
พบหรือจุดแวะพักบนเส้นทางการค้าสายหลัก หรือพืน้ท่ีซึ่งมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกผลผลิตท่ี
ก่อให้เกิดคณุค่าแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้แล้ว ตลาดยงัมีบทบาทท่ีสําคญัต่อการเติบโตและ
การเส่ือมถอยของชมุชนเมืองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ตวัอย่างในกรณีนีไ้ด้แก่ Devizes เมืองตลาดการค้า
ในมณฑล Wiltshire ประเทศองักฤษ เป็นเมืองท่ีพฒันาตนเองขึน้อนัเป็นผลโดยตรงนอกจากตลาดอีกหลาย
ร้อยแห่งท่ีได้รับเงินบริจาคให้ก่อตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นย่านการค้าสําหรับหมู่บ้าน Potterne ภายในระยะทางไม่
เกิน 2 ไมล์ (Britnell, 1978) อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างศตวรรษท่ี 14 จนถึงศตวรรษท่ี 16 แสดงให้เห็น
ความเส่ือมถอยของชมุชนเมืองเน่ืองมาจากการอปุถมัภ์ท่ีลดน้อยลงจากราชสํานกั ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก
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ปรากฏการณ์ดงักลา่วก็คือ การอพยพของผู้คนกลบัสูท้่องท่ีชนบทเพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้
ดียิ่งขึน้นัน่เอง (Dyer, 1991) ช่วงเวลาต่อมาในยคุการปฏิวตัิอตุสาหกรรม กระบวนการพฒันาความเป็น
เมืองขนาดใหญ่ในประเทศตะวันตกได้นําไปสู่การขยายตวัของตลาดในเขตเมืองซึ่งนําผลผลิตจากเขต
ชนบทมาสู่ผู้ บริโภค ในขณะท่ีเมืองในชนบทก็ยังคงมีตลาดหลักท่ีทําหน้าท่ีอยู่ เช่นเดิม สําหรับใน
สหรัฐอเมริกา Hamilton (2002: 73-74) ได้อธิบายพฒันาการของตลาดเกษตรกรวา่ 

‘ในช่วงกลางของทศวรรษท่ี 1700 ได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัขึน้เน่ืองจากการ
ขยายตวัของพืน้ท่ีเมืองท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และเม่ือกําลงัซือ้ของผู้บริโภคมีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ก็ส่งผลให้ช่องว่างของความเป็นอิสระต่อกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ ผลิตลดลง
ตามลําดับด้วย การขยายตัวท่ีเกิดขึน้นีนํ้าสู่ความต้องการซือ้สินค้าอาหาร รวมไปถึง
โอกาสทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ท่ีมีมาแต่เดิมของ
ตลาดได้สง่ผลให้ผู้บริโภคกลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุแทน’ 

 เป็นท่ีแน่ชดัว่า การเปล่ียนแปลงในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตท่ีเกิดขึน้นีย้่อม
ส่งผลในทางบวกต่อกิจกรรมการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร แต่ทัง้นีอ้าจมิได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้
เพาะปลกูในทางตรง เน่ืองจากในการพฒันาระบบของตลาดในเวลาตอ่มาท่ีมีรูปแบบของการรวมศนูย์ของ
กิจกรรมต่างๆ นัน้ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงมักตกไปอยู่กับกลุ่มพ่อค้าคนกลางมากกว่ากลุ่มเกษตรกร 
(Hamilton, 2002) โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 150-200 ปีท่ีผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารในระดบัประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการคมนาคมขนสง่ระดบัโลก เช่น ทางรถไฟ 
ถนน การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ รวมไปถึงพฒันาการทางเทคโนโลยีการถนอมอาหาร (การบรรจุ
กระป๋อง การแช่เย็น ระบบแช่แข็ง ฯลฯ) แสดงให้เห็นถึงระบบและเครือข่ายการกระจายสินค้าในระดบัรัฐ
หรือระดับภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง หลังจากนัน้ จึงนําไปสู่ตลาดสินค้าขนาดใหญ่
ระดบัประเทศในเมืองขนาดใหญ่ (Hamilton, 2002) และท้ายท่ีสดุก็คือ ตลาดอาหารท่ีมีการเช่ือมต่อกนั
ระดบัโลก (Hall and Mitchell, 2001) อย่างไรก็ตาม ทัง้ท่ีตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาดเูหมือนจะ
ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง แต่เม่ือมาถึงช่วงเปล่ียนผ่านของศตวรรษท่ี 20 สายสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคกลบัถูกแทนท่ีด้วยความต้องการความสะดวกสบาย จนอาจดูเหมือนว่า 
ช่วงเวลารุ่งเรืองของตลาดเกษตรกรก็ได้หมดลงไปด้วยเช่นกนั  
 กระแสของร้านซปุเปอร์มาร์เก็ตท่ีเร่ิมก่อตวัขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ทําให้เราได้รูปลกัษณ์ของตลาด
ท่ีเช่ือมโดยตรงกับผู้บริโภคปรากฏอยู่โดยทัว่ไป ในขณะท่ีการทําหน้าท่ีกลบัเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้ามารถสงัเกตได้อย่างชัดเจนในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งซุปเปอร์     
มาร์เก็ตท่ีจําหน่ายสินค้าปลีกเกิดขึน้ควบคู่กนักบัการเกิดขึน้ของศนูย์สรรพสินค้า (Mallification) ในพืน้ท่ี
ชมุชนเมือง (Ghent Urban Studies Team, 1999) การเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิตและการจดัจําหน่าย 
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(Brown, 2001) กรรมสิทธ์ิส่วนบคุคลในเคร่ืองจกัรและพาหนะในการเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ (Hamilton, 2002) 
ตลอดจนกิจกรรมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารบรรจุกระป๋องท่ีมีการแข่งขนักันอย่าง
รุนแรง (Hamilton, 2002) อย่างไรก็ตาม เรายงักลบัพบว่า ในภมูิภาคยโุรปและหลายประเทศในทวีปเอเชีย
ซึ่งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงศตวรรษท่ี 20 นัน้ ก็เกิดพฒันาการ
ของตลาดอาหารสดเช่นกนั (ซึง่เม่ือพิจารณาแล้วก็อาจมิใช่ตลาดท่ีเช่ือมต่อกนัโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคก็ตาม) ยกตวัอย่างเช่น เฉพาะในประเทศฝร่ังเศสมีการประมาณการณ์ว่า ตลาดกว่า 36,000 แห่ง 
ซึง่อาจมิได้มีรูปแบบครอบคลมุตามคํานิยามท่ีเคยมีของตลาดเกษตรในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาหรือ
แคนาดา แตอ่ยา่งน้อยก็ยงัแสดงให้เห็นวา่ เป็นตลาดท่ีเกษตรกรท้องถ่ินเป็นผู้มาจําหน่ายสนิค้าของตนเอง  
 อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งในช่วงปลายของศตวรรษท่ี 20 ได้ก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ท่ีกระตุ้นกระแส
ความต่ืนตวัในตลาดเกษตรกรในกลุม่ผู้บริโภคขึน้มาอีกครัง้ในสงัคมตะวนัตก ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้ว่น
หนึ่งอาจเป็นผลสะท้อนมาจากสิ่งท่ี Beck (1992) ได้อธิบายถึง ภาพของสงัคมแห่งความเสี่ยง (Risk 
Society) ได้กลายเป็นสิง่ท่ีผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นบริบทของเมืองต้องเผชิญกนัอย่างถ้วนหน้า ผลท่ีเกิดตามมาก็
คือ การกลบัมาอีกครัง้ของตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ใน
ส่วนของสหรัฐอเมริกาพบว่า ระยะเวลาท่ีตลาดเกษตรกรในรูปแบบใหม่มีการพัฒนาสูงสุดอยู่ในช่วง
ระหว่างทศวรรษท่ี 1970 ภายหลงัจากผ่านช่วงเวลาท่ีซบเซามาถึง 25 ปี โดยมีตวัแปรสนบัสนนุท่ีสําคญั 2 
ประการ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางทศันคติของเกษตรกรเก่ียวกบัการตลาดทางตรงและกระบวนการทาง
กฎหมายท่ีกระตุ้นให้เกิดการกิจกรรมการค้าขายโดยตรงไปยงัผู้บริโภค ทัง้นี ้ระหว่างปี 1970-1986 จํานวน
ของตลาดเกษตรในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วถึง 5 เท่า (Brown, 2001) นอกจากนัน้ Hamilton 
(2002: 77) ยงัได้ให้ข้อมลูประกอบเพิ่มเติมว่า ในปี 1994 ตลาดเกษตรกรทัว่ประเทศมีจํานวน 1,755 แห่ง 
และเพิ่มจํานวนเป็น 2,863 แห่งในปี 2000 
 ขณะเดียวกนั ความเข้าใจของสงัคมและผู้บริโภคเก่ียวกบัตลาดเกษตรกรเองก็เร่ิมจะมีความชดัเจน
มากขึน้เม่ือเวลาผา่นไป โดยการให้คํานิยามของตลาดมกัจะเดนิควบคูไ่ปกบัปัจจยัด้านกฎระเบียบและด้าน
สิ่งแวดล้อม ยกตวัอย่างเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ตลาดเกษตรกรมกัจะได้รับการรับรอง
ภายใต้กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย จากคําจํากดัความท่ีเรียบเรียงขึน้ใหมว่า่ 

‘ตลาดเกษตรกร หมายถึง ‘ของแท้’ สถานท่ีซึ่งเกษตรกรผู้ เพาะปลกูผลผลิตอย่างแท้จริง
เป็นผู้ จําหน่ายสินค้าโดยตรงไปยงักลุ่มผู้บริโภค นอกจากนัน้ การรวมกลุ่มในลกัษณะ
ตลาดยงัสามารถสง่ผลดีตอ่เกษตรกรรายยอ่ย ผู้บริโภคและชมุชนอีกด้วย’ 
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 ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีผู้ เก่ียวข้องรายตา่งๆ พงึได้รับจากตลาดเกษตรกรดงันี ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ที่พงึได้รับ 

ชมุชน  สนบัสนนุให้เกิดองค์กรแบบไมแ่สวงหากําไรท่ีมุง่เน้นประโยชน์ในเชิงสวสัดิการ
สงัคมและรายได้ให้แก่ชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีของตลาดนัน้ๆ  

 ก่อให้เกิดการรับรู้ในอตัลกัษณ์ของความเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง พร้อมทัง้สร้าง
ความเป็นหนึง่เดียวกนัให้กบัผู้คนท่ีมีภมูิหลงัแตกตา่งกนัไป 

 ตอบสนองความต้องการท่ีเป็นหนึ่งเดียวกนัระหว่างกลุ่มประชากร ทัง้ในภาค

เมืองและชนบท 

 ก่อให้เกิดปฏิสมัพนัธ์และประสบกาณ์การเรียนรู้ร่วมกนั โดยผู้บริโภคจะได้

เรียนรู้เก่ียวกับแหล่งท่ีมาของอาหารซึ่งเช่ือมโยงกับข้อมูลทางโภชนาการ  

การเรียนรู้วฒันธรรม และมีความตระหนกัรับรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึน้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ที่พงึได้รับ 
ผู้บริโภค  ได้ซือ้สนิค้าท่ีมีความสดใหมแ่ละคณุภาพดี 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ บริโภคเน่ืองจากการซือ้ขายโดยตรงจะช่วยลด
บทบาทของพอ่ค้าคนกลางและเคร่ืองมือสง่เสริมการตลาดประเภทตา่งๆ  

เกษตรกร  สนับสนุนให้เกิดสถานท่ีซือ้ขายแลกเปลี่ยนท่ีมีความเหมาะสมกับสินค้าใน
ปริมาณไม่มากและเป็นช่องทางกระจายสินค้าการเกษตร นอกเหนือไปจาก
การจําหน่ายสนิค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 

 ช่วยให้เกษตรกรสามารถจําหน่านผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทท่ีไม่ต้อง
ขึน้อยู่กับระบบการบรรจุหรือจัดขนาดมาตรฐาน เหมาะกับผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีมีความเปราะบางเกินกวา่กระบวนการบรรจหีุบห่อและการขนสง่ 

 ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้จากการลดคา่ใช้จ่ายในสว่นอ่ืนๆ  

 ตามคําจํากัดความท่ีได้ถูกกําหนดขึน้ได้ให้มุมมองเก่ียวกับตลาดเกษตรกรซึ่งเป็นสถานท่ีซึ่ง
เกษตรกรท่ีมีคณุสมบตัผิลติผลทางการเกษตรท่ีตนเป็นผู้ปลกูขึน้เท่านัน้ แนวคดิดงักลา่วไม่เป็นเพียงแคก่าร
เน้นยํา้ถึงความเป็นผลผลิตตามธรรมชาติภายในท้องถ่ิน แต่ยงัเป็นการสร้างหลกัประกนัให้กบัผู้บริโภคว่า 
ผลิตภณัฑ์อาหารนัน้มาจากผู้ผลิตโดยตรงแทนท่ีจะต้องนํามาบรรจุใหม่อีกครัง้หนึ่ง ทัง้นี ้เหตผุลสําคญั
ประการหนึ่งท่ีการให้คําจํากดัความต้องมีความชดัเจนเน่ืองมาจากปัญหาท่ีว่า มีผู้ ค้าจํานวนไม่น้อยของ
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ตลาดเกษตรกรซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยอาชีพ แต่เป็นผู้ รับซือ้สินค้ามาจําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
ปรากฏการณ์ในลกัษณนีเ้ม่ืออธิบายในบริบทของสงัคมไทยจะพบว่า เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป ตัง้แตต่ลาด
ในเมืองไปจนถึงตลาดตามแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ซึง่สนิค้าการเกษตรสว่นใหญ่ท่ีจําหน่ายถกูซือ้มาจากตลาด
ขายสง่ และผู้ขายเองก็มิใช่เกษตรกร ด้วยเหตนีุ ้แนวคิดใหม่ของตลาดเกษตรกรจึงได้ถกูกําหนดขึน้ โดยมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ตอ่เกษตรกรท่ีต้องจําหน่ายผลผลิตของตนเองเท่านัน้ ทัง้นี ้โดยอธิบายตวัอย่างสว่นหนึ่งได้
จากคําบอกเลา่ของ Laura Anderson (2006) ซึง่กลา่ววา่ 

‘เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเร่ิมเกิดความคิดท่ีว่า ตลาดเกษตรกรท่ีปรากฏในทุกวนันี ้
กลายเป็นการบิดเบือนต้นกําเนิดของท่ีมีสินค้า….. ดงันัน้ ตลาดส่วนใหญ่จึงมกัใช้พืน้ท่ี
ทางสงัคม เช่น แหล่งชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนทัว่ไป ซึ่งจะเป็นการ
เช่ือมโยงและสง่มอบอาหารท่ีสดใหม ่มีคณุคา่ทางโภชนาการ รวมทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้สกึร่วมของความเป็นชมุชนระหว่างชนบทและประชากรในเขตเมือง และการลงทนุ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัเศรษฐกิจฐานรากของท้องถ่ินตอ่ไป’ 

 ภายใต้กระบวนการรับรองคณุภาพและมาตรฐานของตลาดนัน้จะรวมไปถึง การท่ีเกษตรกรรายนัน้
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก แสดงหลักฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และจะต้องติดตัง้ป้าย ณ แผงค้าท่ีแสดงถึงสถานท่ีตัง้ของแหล่งเพาะปลกู ตลอดจนผลผลิต
การเกษตรท่ีทําการเพาะปลกูด้วย (FMO, 2001a,b)  ในกรณีนี ้เกษตรกรท่ีประสงค์จะร่วมจําหน่ายผลผลิต
ของตนเอง จําเป็นจะต้องสง่รายช่ือท่ีครบถ้วนของผลิตผลท่ีจะจําหน่าย และระบชุ่วงเวลาของการจําหน่าย
ไว้ด้วย ดงัตารางท่ีปรากฏด้านลา่งท่ีเก่ียวกบัประเภทผลผลติตามเกณฑ์ของ Ontario CFMs  
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ประเภทของสินค้าตามเกณฑ์ของ Ontario CFMs 
สนิค้าระดบัปฐมภมูิ ผลไม้สด / ยงัไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ผกั ดอกไม้ พืชและ

ถัว่ต่างๆ นํา้ผึง้ นํา้เช่ือมเมเปิล้ ไข่ (สดหรือแช่เย็น) ปลา (สด
หรือแช่เย็น) สมนุไพรและเห็ดชนิดตา่งๆ 

สินค้าระดบัทตุิยภมูิจะต้องมีคณุสมบตัิอยู่
ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้

 ส่วนประกอบสําคัญต่างๆ จะต้องเป็นผลผลิตท่ีได้
จากแหลง่เพาะปลกูหรือเพาะเลีย้งของเกษตรกร 

 การแตง่เตมิด้วยวิธีการตา่งๆ จะต้องเกิดขึน้จากแหลง่
ผลิต (ยกเว้นผลิตภณัฑ์เนือ้ท่ีอาจมีการแต่งเติมนอก
แหลง่ผลติได้) 

 ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการ
ควบคุม  รวมถึงจัดให้มีการระบบการตรวจสอบ
คณุภาพท่ีเหมาะสม (โดยหน่วยงานภายนอก) 

สินค้าปรุงสําเร็จหรือพร้อมรับประทาน 
(การอนุญาตขึน้กับข้อตกลงกับผู้ ร่วม
ผลติ) 

 กาแฟและชา 
 

 สําหรับในสหราชอาณาจกัร การกําหนดเกณฑ์ของตลาดเกษตรกรจะพิจารณาจากหลกั 3ประการ
ของ FARMA และจะต้องผา่นการตรวจสอบเป็นพิเศษได้แก่ 
1. ผู้ ค้าในตลาดจะต้องมาจากพืน้ท่ีท่ีถูกกําหนดให้เป็น ‘พืน้ท่ีท้องถ่ิน’ (30 ไมล์เป็นเกณฑ์กลาง     

โดยอาจขยายออกเป็น 50 ไมล์ในกรณีของชมุชนเมืองหรือพืน้ท่ีบริเวณใกล้ชายฝ่ัง) 
2. ผู้ ค้าในตลาดสดจะต้องเป็นผู้ปลกู เก็บเก่ียวและแปรรูปผลติภณัฑ์ของตนเอง 
3. แผงค้าจะต้องได้รับการดแูลจากเกษตรกรหรือสมาชิกท่ีเก่ียวข้องคนอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการผลติเป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม จากเกณฑ์ในการพิจารณาข้างต้นจะพบว่า ในบางพืน้ท่ีอาจมีข้อจํากดัคอ่นข้างมาก
สําหรับผู้ ค้าท่ีจะจดัหาสินค้าการเกษตรท่ีเพาะปลกูเองมาจําหน่ายได้ตลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ ยงัรวมไปถึง
การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้และให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคด้วย เช่น ตลาดสินค้าเกษตรท่ี Umea ในตอน
เหนือของสวีเดน สามารถเปิดทําการได้แคร่ะหวา่งปลายเดือนสงิหาคมถึงต้นเดือนตลุาคมเป็นอยา่งช้าท่ีสดุ
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อํานวยตอ่ผลผลิต ตลอดจนผู้บริโภคขาดความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ด้วยเหตนีุ ้ตลาดเกษตรกรบางส่วนในปัจจบุนัจึงยงัคงลกัษณะของการเปิดตามฤดกูาล โดยเฉพาะในช่วง
เก็บเก่ียวในฤดรู้อนและฤดูใบไม้ร่วง โดยไม่ใช่แต่เฉพาะในด้านความหลากหลายของผลผลิตท่ีสามารถ
จําหน่ายได้ในช่วงเวลานัน้เท่านัน้ หากแตย่งัรวมไปถึงจํานวนของเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพจําหน่ายผลผลิตได้
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ด้วย ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ทัง้ในแง่ของความแท้จริงของผลผลิตตามฤดูกาลกับความท้าทายใน
มมุมองของการประกอบธุรกิจเองกบัตวัของตลาดในภาพรวมเช่นกนั 

แนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลนผลผลิตตามฤดูกาลท่ีสําคญัประการหนึ่งก็คือ การ
จัดตัง้ตลาดเป็นการถาวร ในรูปแบบของตลาดในร่มหรืออย่างน้อยควรจะต้องมีหลังคาปกคลุม   โดย
ผสมผสานองค์ประกอบระหว่างความเป็นตลาดเกษตรกรและศูนย์กลางการกระจายสินค้าเข้าด้วยกัน 
รูปแบบดงักลา่วนีเ้ป็นท่ียอมรับของ FMO ภายใต้ประเภทของ ‘ตลาดสาธารณะ’ (Public Market) ซึง่มีคํา
จํากดัความว่าเป็น ‘ตลาดท่ีดําเนินการหรือถือครองโดยเทศบาลท่ีเปิดดําเนินการตลอดปี จําหน่ายสินค้า
อาหารพิเศษท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่าง รวมไปถึงผู้ จําหน่ายสินค้าประเภทงานหตัถกรรมท่ีจําหน่าย
สินค้าท่ีตนเองเพาะปลกู หรืออาจเป็นการรับซือ้สินค้าจากเกษตรกรท้องถ่ินหรือผู้ ค้าส่งนํามาจําหน่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้ตลาดสาธารณะยงัรวมไปถึงเกษตรกรในท้องถ่ินท่ีอยู่ระหว่างฤดกูาลเพาะปลกูด้วย (FMO, 2007a) 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนสินค้าอย่างตอ่เน่ืองตลอดปี อาจเป็นช่องว่างให้ผู้ ค้าปลีกสินค้าอาหาร
รายอ่ืนๆ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้ามาเป็นผู้จดัหาสินค้าอาหารให้กบัผู้บริโภค แทนท่ีจะเป็นสินค้าอาหาร
จากชุมชนหรืออาหารท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างยัง่ยืน ในขณะเดียวกัน สําหรับบางพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกล
หรืออยู่บนพืน้ท่ีสูง อาจเป็นข้อจํากัดให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าอาหารท่ีม่ีความสดใหม่จากแหล่งผลิต    
และในท้ายท่ีสดุอาจเป็นการจํากดัอาหารการกินของผู้บริโภคได้ 

ตลาดเกษตรกร 

ทัง้ๆ ท่ีความสําคญัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในฐานะของการเป็นแหลง่จําหน่ายปลีกสินค้า รวมถึงสถานท่ีท่ี
ดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียว การดําเนินการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัตลาดเกษตรกรในปัจจบุนัยงัคงอยู่
ในขอบเขตท่ีจํากดั โดยเน้นพืน้ท่ีภมูิภาคอเมริกาเหนือเป็นหลกั ในสหรัฐอเมริกา การวิจยัเชิงสํารวจในทาง
ประชากรศาสตร์ได้บ่งชีข้้อมูลในเชิงพัฒนาการว่า ลูกค้าของตลาดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสตรีชาวผิวขาว   
โดยมีระดบัรายได้ อาย ุและระดบัการศกึษาโดยเฉล่ียสงูกว่ามาตรฐาน (Connell et al., 1986; Rhodus et 
al., 1994; Eastwood et al., 1995; Hughes and Mattson, 1995; Leones, 1995) ทัง้นี ้ข้อเท็จจริงท่ี
ปรากฏว่า ลูกค้าของตลาดเกษตรกรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นสตรีอาจไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าประหลาดใจมากนัก 
เน่ืองจากสตรีเป็นผู้ ท่ีมีสดัส่วนการซือ้อาหารสงูท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา โดยกว่าร้อยละ 86 ของผู้ซือ้ผลิตผล
ทางการเกษตรซึง่มีการสํารวจไว้ก็เป็นสตรีเช่นกนั โดยลกูค้าสตรีเป็นกลุม่ท่ีมกัจะมีความอ่อนไหวด้านราคา
มากกว่าลูกค้าบุรุษ รวมทัง้ยังมีแนวโน้มพฤติกรรมทดลองซือ้พืชผักผลไม้ชนิดแปลกใหม่มากกว่าด้วย     
ร้อยละของลูกค้าสตรีซึ่งมีบุตรอายุต่ํากว่า 18 ปีท่ีเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เพิ่มขึน้อย่างก้าว
กระโดดถึง 99% (Leones, 1995: 1) อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ท่ีน่าสนใจประการหนึ่งท่ีพบก็คือ เน่ืองจากการ
จบัจ่ายใช้สอย ณ ตลาดเกษตรกรมกัจะเป็นกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว ด้วยเหตนีุจ้ึงดเูหมือนว่า สมาชิก
อ่ืนๆ ภายในครอบครัวคอ่นข้างท่ีจะมีบทบาทสําคญัตอ่การตดัสนิใจซือ้เช่นเดียวกนั 
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หนึ่งในงานศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าท่ีตลาดเกษตรกรของผู้บริโภคโดย Kezis et al 
(1998) ได้ข้อค้นพบว่า คณุภาพสินค้า นโยบายสนบัสนนุเกษตรกรท้องถ่ิน รวมถึงบรรยากาศ เป็นปัจจยั
สําคญัต่อการพิจารณาของผู้บริโภค โดยจํานวนกว่าคร่ึงของลูกค้าประจํารายสปัดาห์ท่ีทําการสํารวจมี
คา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้มากกวา่ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนัน้ ผู้บริโภคยงัระบถุึงแนวโน้มความต้องการ
ซือ้สินค้าท่ีมาจากแหล่งผลิตของเกษตรกร มากกว่าสินค้าประเภทเดียวกนัท่ีวางจําหน่ายในซุปเปอร์ มาร์
เก็ต โดยมีจํานวนกว่าร้อยละ 72 ท่ีกล่าวว่า เต็มใจท่ีจะซือ้สินค้าในราคาท่ีสูงขึน้ถึงร้อยละ 17 หากเป็น
สินค้าท่ีมาจากแหล่งผลิตโดยตรง อนึ่ง ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของรัฐโอเรกอนจากกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 2,714 ราย ณ ตลาดนดัเกษตรกรวนัเสาร์ท่ี Albany and Corvallis รวมถึงตลาดนดัวนัพธุท่ี 
Corvaliis ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคญัท่ีตลาดมีต่อชุมชนดงัต่อไปนี ้
(Novak, 1998)    

 ผู้บริโภคสว่นใหญ่มกัซือ้สนิค้าจากผู้ ค้าจํานวน 3-6 ราย 

 ผู้ บริโภคมีอัตราเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายในการเดินตลาดรายบุคคลประมาณ 12-15 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดยตวัเลขอาจปรับตวัสงูขึน้ในบางฤดกูาลท่ีมีผลผลติพิเศษออกวางจําหน่าย 

 ลกูค้าของตลาดวนัพธุมีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ลกูค้าตลาดวนัเสาร์ประมาณร้อยละ 30 โดยมี
กลุม่สตรีและผู้ เกษียณอายเุป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีสดัสว่นขนาดใหญ่ท่ีสดุ 

 กว่าร้อยละ 88 ของผู้ ไปเดินตลาดกล่าวว่า เหตผุลท่ีทําให้เดินทางเข้าเมืองในช่วงเช้าของวนัเสาร์
เป็นเพราะต้องการมาซือ้สนิค้า ณ ตลาดเกษตรกร 

 กว่าร้อยละ 63 ของผู้ ไปเดินตลาดวางแผนในการไปจบัจ่ายสินค้า ณ ร้านค้าอ่ืนๆ หรือร้านอาหาร
หลงัจากท่ีเดนิตลาดเสร็จแล้ว 

 ประมาณร้อยละ 10 ของลกูค้าท่ีเดินตลาดกล่าวว่า จะหยดุซือ้ของก็ต่อเม่ือไม่สามารถถือของได้
มากกวา่นีแ้ล้ว 

 ตลาดทัง้ 3 แห่งนีส้ามารถดึงดดูลกูค้าได้ถึง 4,500 รายโดยเฉล่ียต่อสปัดาห์ แม้ว้าจะมีช่วงเวลา
เปิดทําการเพียง 13 ชัว่โมงก็ตาม 

จากการขยายตัวของตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาท่ีมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเขคตพืน้ท่ีของชุมชนเมืองนัน้ ขณะเดียวกันก็ได้มีความสนใจในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสดใหม่ลงไปยงัชุมชนผู้บริโภคระดบัชนชัน้แรงงานและบริเวณท่ีพกัอาศยัของกลุ่มผู้ มีรายได้
น้อยด้วย (Balsam et al., 1994; Brown, 2002; United States Department of Agriculture, 2002) จาก
การศกึษาของ Suarez-Balcazar และคณะ (2006) เก่ียวกบัการจดัให้มีตลาดเกษตรกรในพืน้ท่ีชมุชนของ
กลุ่มผู้ มีรายได้น้อยในนครชิคาโก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน โดยจากการศึกษาในช่วงแรก
พบว่า ภายในพืน้ท่ีโดยรอบของชมุชนเต็มไปด้วยร้านค้าจําหน่ายสรุาในจํานวนท่ีมากกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ต 
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ในขณะท่ีอาหารสว่นใหญ่ท่ีจําหน่ายโดยร้านค้าขนาดเล็กจํานวนไม่ก่ีร้านก็มกัมีราคาสงู ความหลากหลาย
ของสินค้าค่อนข้างน้อย รวมทัง้ยงัเป็นสินค้าคณุภาพต่ําท่ีด้อยคณุค่าทางโภชนาการอีกด้วย ทัง้นี ้จากการ
สํารวจข้อมลูกับกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อดี 3 ประการแรกของการมีเกษตรกรภายใน
ชุมชนได้แก่ การมีสินค้าท่ีมีความสดใหม่ ราคาสินค้าท่ีมีความสมเหตสุมผล ตลอดจนความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมภายในตลาด โดยสินค้าซึ่งเป็นท่ีนิยมได้แก่ ผกัสดและผลไม้ นอกจากนัน้ กลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจยัครัง้นีย้งัได้ระบถุึงแนวทางของการพฒันาตลาดโดยการเพิ่มจํานวนผู้ ค้าและความหลากหลาย
ของสินค้าการเกษตรและสินค้าอาหารชนิดอ่ืนๆ โดยลกูค้าเกือบร้อยละ 100 ยินดีแนะนําตลาดเกษตรกร
ให้กบัเพ่ือน และร้อยละ 95 ตัง้ใจจะกลบัไปใช้บริการซํา้ ซึง่ผลจากการวิจยัได้ระบวุา่ 

 ผู้อาศยัในชมุชนมีความพงึพอใจโดยรวมกบัการได้เข้าถึงผกัสด ผลไม้ท่ีนํามาจําหน่ายในตลาดนดั

การเกษตรช่วงฤดรู้อนมากกว่าการเข้าถึง คณุภาพ ความหลากหลายและราคาสินค้าท่ีจําหน่าย

โดยร้านค้าท้องถ่ินเป็นเวลาตลอดทัง้ปี ผลการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในละแวกชุมชนอ่ืนๆ ก็ได้แสดงถึง

ความคดิเห็นในทิศทางนีเ้ช่นกนั 

 ลกูค้าสว่นใหญ่ของตลาดมีคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่สปัดาห์ 

 ลกูค้าสว่นใหญ่ของตลาดเป็นลกูค้าสตรี อายรุะหวา่ง 40-75 ปี (Suarez-Balcazar et al., 2006) 

องค์ประกอบทางสังคมของตลาดเกษตรกรสมัยใหม่ 

จากแนวคดิของ Hamilton (2002: 73) ได้นําเสนอวา่ 

‘โดยคํานิยามแล้ว ตลาดเกษตรกรสมยัใหม่ของสงัคมอเมริกนัอาจไม่ได้มีความแตกต่าง
จากสิ่งท่ีเคยเป็นมาในอดีตมากนกั ทําให้เราอาจนึกไปถึงสถานท่ีท่ีเกษตรกรนําผลผลิต
ของตนมาจําหน่ายให้กับผู้ บริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการคงอยู่ของตลาดกิน
ความหมายมากไปกว่ากิจกรรมการแลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสินค้า การก้าวข้ามขนบทาง
สงัคมท่ีมีมาแต่เดิมในอดีตระหว่างความบริสุทธ์ สาระของความเป็นวัตถุ ‘ดิบ’ ทาง
การเกษตร รวมถึงความเป็นสิ่งท่ีผู้คนแสวงหาและปรารถนาเพ่ือให้ได้มา ลกัษณะเช่นนีดู้
เหมือนจะขดักบัธรรมชาตท่ีิเคยมีมา’  

 จากประโยคข้างต้นอาจแสดงให้เราเข้าใจว่า ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัของตลาดเกษตรกรเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าแค่กิจกรรมการแลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียว 
สิ่งท่ีค่อนข้างปรากฏชัดเจนก็คือ หน้าท่ีทางสงัคมของตลาดท่ีมากเกินกว่าขอบเขตของวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองการยงัชีพของผู้บริโภค ทัง้นี ้Holloway และ Kneafsey (2000: 292) ได้อธิบายว่า ตลาด
เกษตรกรอาจเป็นสถานท่ีซึ่ง ‘อยู่บริเวณชายขอบในมุมมองการเป็นคู่แข่งใหม่สําหรับพืน้ท่ีกิจกรรมการ
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จบัจ่ายสินค้าท่ีมีมาแต่เดิม (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ขณะเดียวกันก็ยงัเป็นสิ่งท่ีเน้นยํา้ถึงจิตวิญญาณของการ
ประกอบธุรกิจเสรี ตลอดจนคณุคา่ใหม่ของผู้บริโภคอีกด้วย การคงอยู่ของตลาดเป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึงนยัทาง
วฒันธรรมท่ีให้คณุค่าในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น ‘คณุภาพ’ ‘ชุมชน’ ‘ธรรมชาติ’ และ ‘อตัลกัษณ์’ 
(Holloway and Kneafsey, 2000: 293) ขณะเดียวกนั McGrath และคณะ (1993: 283) ได้แสดงทศันะท่ี
น่าสนใจว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภคซึง่เกิดขึน้ ณ ตลาดเกษตรกร เป็นประสบการณ์ท่ีมีความเฉพาะเป็น
อย่างยิ่ง อ้างอิงจาก Groves (2005) ซึง่อธิบายความหมายทางสงัคมของอาหารสดโดยนําเสนอว่า ผู้ขบัข่ี
ยานพาหนะท่ีจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถ่ินจากร้านค้าหลายแห่งไม่เพียงแต่จะระบุถึงความสําคญัของ 
‘ความสดใหม่’ เท่านัน้ หากยงัรวมไปถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ‘ความยัง่ยืน’ ‘สินค้าทดลอง’ ‘พรมแดนและ อตั
ลกัษณ์’ ‘การใส่ใจในรายละเอียด’ (ในมมุมองตัง้แต่กระบวนการเพาะปลกูไปจนถึงการเตรียมการ) และ 
‘การให้รางวลักบัตนเอง’ เป็นต้น 

   สําหรับแนวคิดของขอบเจตและอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงเข้ากับการบริโภคอาหาร
ท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีได้มีการศกึษาในแวดวงนกัวิชาการจํานวนไม่น้อย เช่น Bessiere (1998) Holloway และ 
Kneafsey (2000) Hall และ Mitchell (2001) โดยเฉพาะในประเด็นของความสมัพนัธ์ระหว่างตลาด
เกษตรกรและการท่องเท่ียว ยกตวัอย่างเช่น จากงานศกึษาของ Holloway และ Kneafsey (2000) อธิบาย
ถึงตลาดเกษตรกรประเทศองักฤษท่ีสามารถตีความได้ทัง้ในมมุมองของการเป็น ‘สถานท่ีแห่งทางเลือก’ 
และ ‘สถานท่ีแห่งการปฏิวตัิ / การถวิลหาอดีต’ โดยในกรณีของการเป็นสถานท่ีแห่งทางเลือกนัน้ ตลาด
เกษตรกรถกูใช้เป็นสถานท่ีซึง่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสสร้างพืน้ท่ีแห่งการบริโภคของตนเอง โดยหลดุ
พ้นออกไปจากกรอบของผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในวงจรของการบริโภค (เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) หรืออีกนยัหนึ่ง
ก็คือ พืน้ท่ีทางสญัลกัษณ์แบบชัว่คราวท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างองค์ประกอบทางการผลิตและเครือข่ายของกา
บริโภค (Holloway and Kneafsey, 2000: 293) ขณะเดียวกนั การเป็นพืน้ท่ีแห่งการถวิลหาอดีตนัน้ 

‘ในขณะเดียวกันกลบัทําให้เราหวลนึกย้อนถึงช่วงเวลาชีวิตในอดีต ซึ่งรวมไปถึงมมุมอง
แบบดัง้เดมิท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีและอตัลกัษณ์ในทางวฒันธรรม การกลบัมาของการ
ฟืน้ฟูทางวฒันธรรมของตลาดเกษตรกรในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านไปสู่ยคุสมยัใหม ่
(Millennial reflection) กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระลกึถึง ‘ยคุทอง’ ซึง่เป็นเวลา
ท่ีอาหารยงัคงอดุมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยคณุค่าทางโภชนาการ ขณะท่ีการใช้ชีวิตเองก็
ยงัคงมีความน่าร่ืนรมย์เป็นอยา่งมาก’ (Holloway and Kneafsey, 2000: 293) 

 Holloway และ Kneafsey (2000) ได้นําปรากฏการณ์เชิงประจกัษ์ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ณ ตลาด
เกษตรกรแห่ง Stratford ในประเทศองักฤษเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเป็นพืน้ท่ีแห่งทางเลือกและการถวิลหา
อดีตของผู้บริโภค สิ่งเหล่านีส้ะท้อนออกมาได้จากการตัง้ช่ือท่ีเน้นความเป็นท้องถ่ิน รวมถึงคําบรรยาย
คณุลกัษณะท่ีส่ือถึงความ ‘สดใหม่’ ‘มาจากธรรมชาติ’ ซึง่บ่งบอกความหมายโดยอ้อมของผลิตผลทาง
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การเกษตรซึ่งไม่ได้ผ่านการขนส่งเป็นระยะทางไกลจํานวนหลายต่อกว่าจะมาถึงมือของผู้บริโภค อีกทัง้ยงั
เป็นผลผลติท่ีได้จากไร่ของเกษตรกรในชนบทอีกด้วย ทัง้นี ้องค์ประกอบอ่ืนๆ ของประเพณีหรืองานเทศกาล 
(ธรงประดับ) ก็ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือการนี  ้ควบคู่กันไปกับการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของมรดกทาง
วฒันธรรม เช่น เคร่ืองหมายการค้าบนแผ่นป้ายไม้และเคร่ืองแต่งกายของผู้ ค้าซึ่งต่างก็เป็นสิ่งเตือนใจให้
ระลกึถึงอดีต 

 การใช้สัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ท้องถ่ินเหล่านีน่ี้เองท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจต่อกลุ่มนักท่องเท่ียว 
Holloway and Kneafsey (2000), Hall et al (2003) โดย Bessiere (1998: 25) ได้ให้คําอธิบายว่า 
‘ตวัอย่างในกรณีเช่น การรับประทานผลผลิตท่ีสดใหม่จากแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ท่ีสร้างให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเย่ียมชมจากเมืองใหญ่ ไม่เพียงแต่คุณค่าในทาง
วิทยาศาสตร์เท่านัน้ หากแตย่งัรวมไปถึงคณุคา่เชิงความหมายของวฒันธรรมชนบทท่ีไม่สามารถเก็บรักษา
ไว้ในระยะยาวหรือในอีกนยัหนึ่งก็คือ วิถีวฒันธรรมท่ีอาจสญูหายไปในปัจจบุนั นอกจากนัน้ เธอได้อธิบาย
เพิ่มเติมอีกว่า ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ของอาหารอาจปรากฏออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
‘อาหารเชิงสญัลกัษณ์ (การตีความหมายของไวน์แดงเปรียบเสมือนโลหิตของพระเยซูคริสต์)’ ‘อาหารกบั
การรวมกลุม่สมาคม (การแบง่ปันอาหารรับประทานร่วมกนั)’ ‘อาหารในฐานะของเคร่ืองบง่บอกทางชนชัน้ 
(แชมเปญหรือไข่ปลาคาเวียร์)’ ‘อาหารท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (อาหารท่ีส่ือถึงสถานท่ีหรือแหลง่ท่ีมา เช่น ชีสจาก
เมือง Roquefort) ในสว่นมมุมองของนกัท่องเท่ียวเอง Bessiere (1998: 24) อธิบายว่า ‘ปัจจบุนัผู้คนท่ี
อาศัยอยู่ในเมืองต่างแสวงหาวิถีทางในการหลีกหนีจากบริบทของชีวิตประจําวันหรืออาหารการกิน
แบบเดิมๆ ไปสู่สิ่งปลอบขวญัทางจิตใจอ่ืนๆ ด้วยการท่องเท่ียวไปในพืน้ท่ีนอกเมืองเพ่ือแสวงหา ‘อาหาร
ดัง้เดมิ’  

 ในกรณีนี ้เราอาจเกิดความเข้าใจท่ีชดัเจนมากขึน้จากการศกึษาของ Holloway และ Kneafsey 
(2000) เก่ียวกับตลาดเกษตรกรแห่ง Stratford โดยเฉพาะมุมมองเชิงพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมของตลาด
เกษตรกร ขณะท่ีงานศกึษาของ Bessiere (1998) ทําการอภิปรายในด้านพฒันาการของความปรารถนาท่ี
มีต่อผลิตผลท่ีสดใหม่ถูกนํามาแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อผู้ บริโภคและกลุ่ม
นกัท่องเท่ียว ทัง้นี ้จุดร่วมของงานวิจยัทัง้สองชิน้นีไ้ด้ระบุถึงความสําคญัของการถวิลหาอดีต ตลอดจน
ความสําคญัของอาหารในความพยายามของผู้บริโภคและผู้ผลิตในการค้นหาปริศนาท่ีชวนให้น่าสนใจของ
ยคุสมยัปัจจบุนัท่ีจะผา่นพ้นไปนี ้โดยท่ีการนําความหมายทางสญัลกัษณ์เหลา่นีก้ลบัมาตีความใหม่อาจสง่
ตรงถึงระดบัจิตสํานกึและเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน เช่น เคร่ืองแตง่กายของผู้ผลิต รวมไปถึงการจําหน่ายสิ่ง
ท่ีเป็นสินค้าท่ีมองว่า เป็นมรดกสําคัญท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน หรืออาจจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
ลกัษณะแอบแฝงและรับรู้ในเชิงประสบการณ์ก็ได้ เช่น ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย แตไ่ม่
ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามต่างก็นําไปสู่การสร้างพืน้ท่ีโดยความตัง้ใจของปัจเจกบุคคลนัน้ๆ....เป็นไปเพ่ือ
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การเสริมแรงทางอตัลกัษณ์หรือเสริมสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นชุมชน Holloway and Kneafsey 
(2000) และด้วยเหตนีุจ้งึคงความรู้สกึดัง้เดมิของความจริงแท้หรือสิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวปรารถนาเป็นอย่างมาก
ไว้นัน่เอง 

 กล่าวโดยสรุปแล้วจะพบว่า มีประเด็นขดัแย้งท่ีน่าสนใจระหว่างเก่ียวกบัแนวคิดของการจดัตลาด
นดัเกษตรกรหรือตลาดสีเขียว โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกบัการสร้างความจริงแท้ (Staged Authenticity) 
และ ความประดิษฐ์ (Artificiality) ทัง้นี ้การสร้างความจริงแท้ เป็นแนวคิดท่ี MacCannell (1976) ได้กลา่ว
ในบริบทของการท่องเท่ียวไว้ว่า เป็นสิ่งท่ี ‘แตกตา่งในความเหมือน’ เม่ือเปรียบเทียบกบัความจริงแท้ทาง
วฒันธรรมท่ีแท้จริง และแม้เราอาจเห็นปัญหาของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั Hall (2007) ได้อธิบาย
ว่า การสร้างความจริงแท้อาจไม่จําเป็นต้องมีความหมายเช่ือมโยงถึงกบัสิ่งท่ีไม่เคยมีการเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบมาแต่ดัง้เดิมเลย ขณะเดียวกนั การจําลองรูปแบบ (Replication) เม่ือเวลาผ่านไปก็สามารถจะ
กลายเป็นสิ่งท่ีสร้างความจริงแท้ได้เช่นกัน ในกรณีนี ้แม้องค์ประกอบของตลาดเกษตรกรยคุใหม่อาจถูก
มองวา่ เป็นการสร้างและประดษิฐ์ความจริงแท้ขึน้มา แตก็่ยงัมีช่องทางและโอกาสท่ีจะพฒันาองค์ประกอบ
ของความจริงแท้ขึน้มาได้จากการสร้างแนวคิดของการเช่ือมตอ่ (Connectedness) ภายใต้เง่ือนไขท่ีตลาด
เกษตรกรจํานวนไมน้่อยพยายามท่ีจะพฒันาขึน้โดยมาพืน้ฐานของความใกล้ชิดกบัชมุชน 

‘การสร้างแนวคดิของความจริงแท้ไมค่วรถกูนํามาใช้กบัสิง่ของหรือสถานท่ี ในทางกลบักนั 
ความจริงแท้เกิดขึน้ได้จากการเช่ือมต่อด้านการรับรู้ของผู้ คนท่ีมีต่อวิถีชีวิตประจําวัน 
สถาพแวดล้อม กระบวนการท่ีเสริมสร้างและผลของความผกูพนัทางความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ 
(Dovey, 1985) ….ความจริงแท้เกิดขึน้จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวนัและการ
เช่ือมตอ่ทางความรู้สกึร่วมกบัสิ่งต่างๆ ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ทัว่ไป โดยมิได้ขึน้อยู่กบัปัจจยั
ด้านสถานท่ีตัง้ หากแต่เป็นมิติทางความรู้สึกท่ีมีต่อสถานท่ี ประสบการณ์ประจําวนัและ
ความสมัพนัธ์มากกวา่ (Hall, 2007: 1140)’ 

 ด้วยเหตนีุจ้ึงไม่เป็นท่ีสงสยัว่า อตัลกัษณ์ในความเป็นตลาดเกษตรกรสามารถเข้าถึงและเช่ือมต่อ
ทางความรู้สกึของผู้บริโภคได้อย่างใกล้ชิด (Tiemann, 2004 a,b) โดยการสร้างประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้
ร่วมกนัในลกัษณะสองทางระหว่างผู้ซือ้ในฐานะผู้บริโภคและผู้ขาย ซึ่งจะเป็นสิ่งท่ีมีความแตกต่างออกไป
อยา่งยิ่งจากรูปแบบของการซือ้ของในร้านหรือห้างค้าปลีก และแม้จะยงัเป็นข้อถกเถียงถึงสดัสว่นของความ
จริงแท้กับการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม แต่ตลาดเกษตรกรในฐานะท่ีเป็นตัวแสดงของประสบการณ์
ชีวิตประจําวนัก็ยงัคงเป็นพืน้ท่ีจดัแสดงความจริงแท้อยู่นัน่เอง ทัง้นี ้ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้บริโภค
ในท้องถ่ินกบัคนต่างถ่ินหรือนกัท่องเท่ียวเองก็ย่อมมีความแตกต่างกนัออกไป ในส่วนคนท้องถ่ินอาจเป็น
การมาตลาดด้วยความเก่ียวข้องสมัพนัธ์หรือคุ้นเคยท่ีมีมานาน ขณะท่ีคนตา่งถ่ินท่ีได้มาเยือนกลบัจะได้รับ
ประสบการณ์แปลกใหมท่ี่เก่ียวกบัวฒันธรรมอาหารประจําท้องถ่ิน ซึง่เม่ือผนวกเข้ากบัองค์ประกอบพืน้ฐาน
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ทางวัฒนธรรมท่ีวางเป็นรากฐานของท้องถ่ินนัน้ๆ จึงทําให้สินค้าท่ีพบเห็นกลายเป็นสิ่งท่ีแปลกพิเศษ 
แตกตา่งและดงึดดูใจเป็นอยา่งมาก 

 ในมุมมองของนักท่องเท่ียวหรือผู้ มาเยือน องค์ประกอบประดิษฐ์หรือถูกสร้างขึน้ของตลาด
เกษตรกรจงึกลายเป็นองค์ประกอบสําคญัแห่งความจริงแท้ทางวฒันธรรมขึน้มาแทน ตลอดจนกลายเป็นสิง่
ท่ีเช่ือมตอ่เข้ากบักลุม่ผู้มาเยือนได้อยา่งแท้จริง นอกจากนัน้ ด้วยพลวตัของการท่องเท่ียวท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ี
มีศกัยภาพย่ิงในการฟืน้ฟูภาพลกัษณ์ของตลาดเกษตรกร โดยผ่านการใช้องค์ประกอบด้านวตัถ ุ(อาหาร) 
และองค์ประกอบด้านพืน้ท่ี (บรรยากาศทางวฒันธรรม) โดยทัง้พืน้ท่ีและอาหารเป็นตวักระตุ้นให้วฒันธรรม
ท้องถ่ินสามารถมีชีวิตกลบัมาได้อีกครัง้ ผ่านการสร้างวฒันธรรมให้เป็นไปเพ่ือเป้าหมายของการบริโภค 
ดงันัน้ เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า ตลาดในฐานะ ‘เวทีจดัแสดงทางวฒันธรรม’ กลายเป็นสิ่งท่ีสร้างความ
ดึงดูดใจและมีความสําคญัมากพอกับตวัตลาดเองเลยทีเดียว แนวทางการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคคนเมืองจึงจําเป็นจะต้องพิจารณาบนพืน้ฐานของมิติเหล่านี ้
โดยเฉพาะข้อเท็จจริงท่ีว่า ความจริงแท้ทางวฒันธรรมไม่ใช่สิ่งท่ีสามารถสร้างกฎเกณฑ์ขึน้มารองรับได้
โดยง่าย หากแต่เป็นผลผลิตท่ีได้จากโครงสร้างและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องส่วน
ตา่งๆ ท่ีครอบคลมุมากกวา่ไปกวา่กระบวนการรับรองความจริงแท้ทางวฒันธรรมเพียงอยา่งเดียวนัน่เอง   

 และจากการทํางานวิจยัทางด้านการพฒันากลยุทธ์การตลาดสีเขียวและพฤติกรรมของผู้บริโภค
สนิค้าปลอดสารพิษภายในเขตกรุงเทพมหานคร ครัง้นี ้ โดยรวมพอสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้บริโภคสินค้าปลอดสารพิษภายในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 61.2 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นโสด ร้อยละ 53.5 เปอร์เซ็นต์ อายรุาว 19-29 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรีและมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทหรือลกูจ้างถึงร้อยละ 40.8 เปอร์เซ็นต์ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนอยูป่ระมาณ 10,000-20,000 บาทตอ่เดือน 

2. ผู้บริโภคส่วนใหญ่เห็นด้วยกับส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีในตลาดนดัท่ีมีในปัจจุบนัในระดบัมาก 
ยกเว้นในด้านลกัษณะทางการภาพท่ีต้องการให้ปรับปรุงจํานวนห้องนํา้และท่ีจอดรถให้เพียงพอตอ่
ความต้องการรวมถึงในการด้านการส่งเสริมการตลาดยงัเห็นด้วยในระดบัปานกลางและต้องการ
ให้มีการปรับปรุงเร่ืองการประชาสมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ือง การปิดป้ายบอกทางเข้าตลาดให้เห็นได้ชดั
และการโปรโมชัน่สนิค้าในเร่ืองการลด แลก แจก แถมให้น่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

3. ในรอบ 3 เดือน ผู้บริโภคมกัไปซือ้สินค้าในตลาดนดัสีเขียวหรือตลาดจําน่ายสินค้าปลอดสารพิษ 
เป็นจํานวนค่าเฉล่ีย 5.31 ครัง้หรือราว 6 ครัง้และใช้จ่ายเงินในแต่ละครัง้ประมาณ  445.16 บาท
หรือราว 450 บาท และส่วนมากเดินทางมาในวนัศกุร์และวนัเสาร์ในเวลาเช้า  09.00-12.00 น. 
หรือช่วงเย็น 18.00-21.00 น.  การเดนิทางมาซือ้ของมกัมากบัครอบครัวและซือ้สินค้าท่ีเป็นอาหาร
สําเร็จรูปปลอดสารพิษ 
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4. จากการเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษภายใน เขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตาม เพศและอาย ุ พบว่ากลยทุธ์ทางการตลาดไม่ส่งผลต่อเพศและอายุ
ของผู้บริโภคท่ีแตกตา่งกนั 

5. สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษใน
เร่ืองในเร่ืองการมีท่ีจอดรถอย่างเพียงพอ การจัดผังทางเดินท่ีง่ายต่อการค้นหาสินค้า การ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ือง  ป้ายบอกทางเข้าตลาดท่ีเห็นเด่นชดั การโปรโมชัน่สินค้าลด 
แลก แจก แถม และราคาท่ีมีความเหมาะสมกบัปริมาณและคณุภาพ โดยพบว่าผู้ ท่ีมีสภานภาพ
หม้าย/หย่าร้างมกัเห็นด้วยกับการจดัส่วนผสมทางการตลาดในด้านท่ีกล่าวมาแล้วมากกว่ากลุ่ม
อ่ืนๆ 

6. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษภายใน เขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามระดบัการศกึษา พบว่าผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมกัให้
ความสนใจในกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดในเร่ืองระบบความปลอดภัยในตลาดนัดปลอด
สารพิษ  ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาด ความยิม้แย้มแจ่มใสของพ่อค้าแม่ค้า การ
ประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือตา่งๆ ป้ายทางเข้าตลาดท่ีเห็นชดัเจน การโปรโมชัน่ ลด 
แลก แจก แถมของสินค้าในตลาด  ตําแหน่งท่ีตัง้ของตลาดง่ายต่อการมาใช้บริการ การแสดงป้าย
ราคาท่ีชัดเจน และราคาท่ีเหมาะสมกับคณุภาพและปริมาณ โดยพบว่าผู้ ทีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มักเห็นด้วยในประเด็นต่างๆ ข้างต้นน้อยกว่ากลุ่มท่ีมีระดบั
การศกึษาต่ํากวา่ปริญญาตรี 

7. จากการเปรียบเทียบปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษภายใน เขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามอาชีพ พบว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมักเห็นด้วยในกลยุทธ์
ส่วนผสมทางการตลาดในระดบัท่ีแตกต่างกันในเร่ืองเร่ืองท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ จํานวนห้องนํา้ท่ี
เพียงพอ พ่อค้าแม่ค้าท่ีแต่งกายเรียบร้อย  การตกแต่งภายในตลาด  ระบบความปลอดภยัภายใน
ตลาด  ระบบการเดินเข้าออกภายในตลาด การปฏิบตัิต่อลกูค้าเท่าเทียมกัน การประชาสมัพนัธ์
อยา่งตอ่เน่ืองผา่นส่ือตา่งๆ  การจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม และการตัง้ราคาสนิค้าให้ถกูกวา่ท่ี
อ่ืน โดยพบว่าพนักงานบริษัทเอกชนและลูกจ้างมักเห็นด้วยกับประเด็นกลยุทธ์ส่วนผสมทาง
การตลาดในด้านตา่งๆ ท่ีระบใุนข้างต้นน้อยกวา่กลุม่อ่ืนๆ  

8. ด้วยผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษ
ภายใน เขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามรายได้ตอ่เดือนของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีรายได้อยู่
ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือนมกัเห็นด้วยกบัประเด็นในเร่ืองท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ จํานวน
ห้องนํา้ท่ีเพียงพอ การแตง่กายของพ่อค้าแม่ค้า การตกแตง่ภายในตลาดนดั ระบบความปลอดภยั
ภายในตลาดนดั ระบบการเดนิเข้า-ออกภายในตลาดนดั การจดัผงัทางเดนิในตลาด  การปฏิบตัติอ่
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ลกูค้าเท่าเทียมกนัของพอ่ค้าแมค้่าภายในตลาดนดั การประชาสมัพนัธ์ตลาดอย่างตอ่เน่ืองผ่านส่ือ
ต่างๆ การโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสินค้า และราคาสินค้าภายในตลาดประเภทเดียวกนัมีราคา
ถกูกวา่ท่ีอ่ืน น้อยกวา่กลุม่ผู้บริโภคอ่ืนๆ 

9. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านสว่นผสมทางการตลาดสีเขียวของสินค้าปลอดสารพิษภายใน เขต
กรุงเทพมหานคร กบัจํานวนครัง้กบัจํานวนเงินท่ีมาใช้บริการภายในตลาดนดัสีเขียวอยู่ในระดบัต่ํา
มาก จึงไม่สามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดสีเขียวส่งผลต่อการใช้จ่ายเงินและ
จํานวนครัง้ในการเข้ามาใช้บริการตลาดนดัของผู้บริโภค 

10. ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ต้องการให้ปรับปรุงด้านราคาให้ต่ําลงพอท่ีจะซือ้
หาได้ไม่แพงกว่าราคาตลาดของสินค้าโดยทั่วไปมากนัก ประกอบควรมีความหลากหลายของ
สนิค้าและมีการสง่เสริมการขายให้มากขึน้ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. ควรมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นสาววยัทํางานอาย ุ19-29 ปี รายได้ระดบัปานกลาง
เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีรักสขุภาพเน่ืองจากกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ใหญ่ท่ีสนใจการซือ้สินค้าปลอดสารพิษอยู่แล้ว
จงึไมย่ากตอ่การทําการขาย 

2. ควรมีการกําหนดงบประมาณในการปรับปรุงเร่ืองเร่ืองท่ีจอดรถท่ีเพียงพอ จํานวนห้องนํา้ท่ีเพียงพอ 
การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้า การตกแต่งภายในตลาดนดั ระบบความปลอดภยัภายในตลาดนดั 
ระบบการเดินเข้า-ออกภายในตลาดนดั การจดัผงัทางเดินในตลาด  การปฏิบตัิต่อลกูค้าเท่าเทียม
กันของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดนัด การประชาสมัพันธ์ตลาดอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือต่างๆ การ
โปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมสนิค้า และราคาสนิค้าภายในตลาดประเภทเดียวกนัมีราคาถกูกว่าท่ีอ่ืน 
น้อยกว่ากลุ่มผู้บริโภคอ่ืนๆ ซึ่งบางเร่ืองสามารถทําได้โดยการจดัอบรมสมัมนาแต่บางเร่ืองต้อง
ปรับเปล่ียนทศันคตขิองพอ่ค้าแมค้่าซึง่เป็นเร่ืองต้องใช้เวลา 

3. ควรมีการจดัตลาดนดัสีเขียวในช่วงวนัหยุดสดุสปัดาห์หรือวนัศกุร์ช่วงเย็นหรือช่วงเช้า เน่ืองจาก
ผู้บริโภคจะได้ไม่ต้องเจอกบัสภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าวในตอนกลางวนัและสะดวกต่อผู้บริโภคใน
การเดนิทางการซือ้สนิค้า 

4. ควรเพิ่มจํานวนครัง้ในการมาใช้บริการตลาดนดัโดยจดัให้มีการโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมในทุก
สปัดาห์หรือทกุต้นเดือนเพ่ือดงึดดูผู้บริโภคและต้องมีการประชาสมัพนัธ์อยา่งตอ่เน่ือง 

5. ในเร่ืองของอาหารสําเร็จรูป ควรมีการจดัเป็นโซนเฉพาะและมีจํานวนร้านเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
ของจํานวนร้านทัง้หมดในตลาดนดัสีเขียวเพ่ือเพิ่มความน่าสนใจในการมาใช้บริการ 

6. ควรมีท่ีนั่งพกัผ่อนสําหรับกลุ่มท่ีมากับครอบครัวเพ่ือให้เป็นจุดนัดพบและช่วยทําให้ผู้บริโภคได้
พกัผอ่นจากความเม่ือยล้าในการเดนิเลือกซือ้สนิค้า 
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7. ควรจดัทําป้ายทางเข้าตลาดขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นท่ีสงัเกตุเห็นสําหรับผู้ ท่ีต้องการมาใช้บริการใน
ตลาดนดัสีเขียว 

บทวิเคราะห์ 
 เม่ือเราพิจารณาแนวโน้มของจริยธรรมทางพฤติกรรมการบริโภคท่ีกลายเป็นท่ียอมรับมากขึน้ใน
ปัจจุบนัจะพบว่า มีผู้บริโภคจํานวนไม่น้อยท่ีมีความต้องการซือ้หรือบริโภคอาหารท่ีเอือ้ต่อการสร้างเสริม
สขุภาพท่ีดี ปราศจากสารกําจดัศตัรูพืช ปลกูโดยกระบวนการทางอินทรีย์ ไม่ผ่านการตดัต่อทางพนัธุกรรม 
(GMO) ผ่านกระบวนการแปรรูปต่างๆ จากสภาพของวตัถดุิบท่ีไม่ซบัซ้อนมากจนเกินไป เป็นผลิตผลท่ีได้
จากการผลิตของชุมชน รวมทัง้อาศัยระบบการซือ้ขายแลกเปล่ียนท่ีเป็นธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค (McEachern and Willock, 2004; Padel and Foster, 2005, Hall and Sharples, 2008)      
โดยท่ี Holloway และ Kneafsey (2000: 290) ได้ให้คําอธิบายในประเดน็นีไ้ว้อยา่งน่าสนใจวา่ 

‘….ปรากฏการณ์นีกํ้าลงันําเราเข้าไปสู่ความสนใจในอาหารซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องสร้าง
ความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค แต่ยังจะต้องเป็นอาหารท่ีผู้ บริโภค
สามารถจะสืบสาวต้นตอ แหล่งกําเนิดของอาหารเหล่านัน้ ควบคู่ไปพร้อมกนักบัแนวคิด
ของความยัง่ยืนและการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม’ 

 ขณะเดียวกนั Sassatelli และ Scott (2001) ก็ได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมว่า เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ตอ่วิกฤติการณ์ทางอาหารในปัจจบุนั ยกตวัอย่างเช่น อาหารท่ีได้มาจากกระบวนการตดัต่อทางพนัธุกรรม 
หรือการแพร่กระจายของโรคชนิดใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาหารการกิน เช่น Bovine Spongiform 
Encephalopathy หรือ BSE ด้วยเหตนีุ ้ชมุชนผู้บริโภค (Consumer-citizens) จึงอาจมีปฏิกิริยาตอ่สิ่งท่ี
เกิดขึน้นีด้้วยการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการซือ้ในชีวิตประจําวนัไปสูช่่องทางการจดัจําหน่ายอ่ืนๆ ท่ีพวกเขา
มีความเช่ือมัน่มากกวา่ โดยแหลง่จําหน่ายทางเลือกใหมนี่ส้ามารถตอบสนองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของกระบวนการผลิต ผู้ ผลิต รวมไปถึงความน่าเช่ือถือของตัวผู้ ผลิตเองด้วย ทัง้นี ้     
แม้ Sassatelli และ Scott (2001) จะเสนอแนะว่า แม้ในด้านหนึ่งการก่อตวัของ ‘ตลาดนดัเกษตรกร’ หรือ
‘ตลาดนดัสีเขียว’ มีแนวโน้มท่ีจะพฒันาขึน้ในบริบทของประเทศท่ีมีพืน้ฐานเกษตรกรรมท่ีเข้มแข็งมาแตเ่ดิม 
เช่น อิตาลี แต่ก็ยงัสามารถพบได้ในประเทศอุตสาหกรรมท่ีพฒันาแล้ว ซึ่งมีระบบการผลิตและกระจาย
อาหารท่ีเจริญก้าวหน้าและสลบัซบัซ้อนได้ด้วยเช่นกนั 
 เม่ือพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว Holloway และ Kneafsey (2000: 290) ได้อธิบายว่า ตลาดนดั
เกษตรกรหรือตลาดนดัสีเขียวเป็นผลผลิตท่ีสําคญัจากกระบวนการพฒันาทางด้านอตุสาหกรรมในฐานะท่ี
ตลาดทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผลิตผลภายในท้องถ่ินนัน้ๆ นอกจากนัน้ ก็ยงัทําหน้าท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ บริโภคให้เข้าถึงผู้ ผลิตอาหารได้โดยตรงอีกเช่นกัน สิ่งเหล่านีส้ะท้อนออกมาอย่างชัดเจนเม่ือเราได้
พิจารณาคํานิยามของตลาดนดัเกษตรกรหรือตลาดนดัสีเขียวซึง่ให้คํานิยามโดยองค์กร ทัง้ในระดบัภมูิภาค
หรือระดบัชาติ ซึง่คําสําคญัตา่งๆ เช่น ‘ท้องถ่ิน’ ‘ความสด’ (เป็นนยัท่ีบง่บอกว่า อาหารได้รับการขนสง่เป็น
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ระยะทางสัน้จากแหลง่ผลิตมายงัตลาด) และ ‘เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง’ รวมถึงคําในลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีบง่บอก
ให้เห็นวา่ สนิค้าได้รับการผลติจากผู้ ค้าโดยตรงและเป็นท่ีนิยมในการซือ้หาจากผู้บริโภค 
 อย่างไรก็ตาม การให้คํานิยามของ ‘ตลาดเกษตรกร’ หรือ ‘ตลาดสีเขียวเพ่ือผู้บริโภค’ ก็ยงัคงเป็น
ปัญหาสําคญัอีกประการหนึง่ นกัวิชาการ เช่น Pyle (1971: 167) ได้ให้คําอธิบายเก่ียวกบัตลาดรูปแบบนีว้า่  

‘คําวา่ ‘ตลาดเกษตรกร’ อาจไมใ่ช่คําเพียงคําเดียวท่ีเราจะนํามาใช้อธิบายความหมายของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในลักษณะเช่นนี  ้ในกรณีนี  ้จึงอาจมีคําอ่ืนๆ ท่ีนํามาใช้ทดแทน    
กนัได้’ 

 สําหรับคําท่ีนิยมเรียกหาเม่ือกล่าวถึงตลาดเกษตรกรในภมูิภาคแถบอเมริกาเหนือ มกัจะใช้คําว่า 
Farm shops, swap meets, flea markets, tailgate markets และ farm stands (Hall and Sharples, 
2008) ทัง้นี ้ปัญหาหลกัท่ีปรากฏในการศึกษาวิจยัตลาดเกษตรกรมกัเกิดขึน้จากการท่ีตลาดหลายแห่ง
พยายามแสดงออกให้เห็นว่าตลาดเหล่านัน้เป็นตลาดเกษตรกรตามท่ีควรจะเป็นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในแง่มมุของการซือ้สินค้าในบริบทของตลาดซึ่งเกษตรกรผู้ ทําการเพาะปลกูผลิตผลท่ีนํามาขาย
นัน้ๆ เอง แม้เม่ือเราพิจารณาในขอบเขตของคําท่ีมีความแตกต่างกนัสําหรับตลาดเกษตรจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการเปล่ียนแปลงตามเง่ือนไขของเวลา จุดเน้นหลกัท่ีเป็นทางการของตลาดเกษตรกรยงัคงอยู่ท่ี ‘การ
เกิดขึน้ใหมข่องตลาดซึง่มีทําเลท่ีแน่นอนและจําหน่ายผลติภณัฑ์การเกษตรโดยตวัของเกษตรกรเอง หรือใน
บางกรณีผู้ ท่ีขายสินค้าก็อาจเป็นผู้ผลิตเองได้ด้วย (Brown, 2001: 658) ในกรณีนี ้องค์ประกอบขัน้พืน้ฐาน
ท่ีมีความชดัเจนเป็นอย่างยิ่งของตลาดเกษตรกรจึงมุ่งเน้นการเป็นพืน้ท่ีซึ่งผู้บริโภคสามารถจะเกิดความ
มัน่ใจใน ‘ความจริงแท้’ ของคณุภาพสนิค้านัน่เอง 
พัฒนาการของตลาดเกษตรกร     
 ตลาดประเภทต่างๆ ถือกําเนิดขึน้เป็นส่วนหนึ่งในวฒันธรรมต่างๆ เป็นเวลาช้านานตัง้แต่มนุษย์
เร่ิมต้นกิจกรรมการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจขึน้มา ในอดีตนัน้ ประชากรสว่นใหญ่ในสงัคมแห่งหนึ่งๆ จะมี
หน้าท่ีหลักในการเพาะปลูกผลผลิตเพ่ือนํามาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการค้าขายสินค้าอาหารขึน้ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณพืน้ท่ีสําคญัในทางยทุธศาสตร์ เช่น เมืองชายฝ่ังทะเล ท่าเรือขนาดใหญ่ จดุนดั
พบหรือจุดแวะพักบนเส้นทางการค้าสายหลัก หรือพืน้ท่ีซึ่งมีศักยภาพสูงในการเพาะปลูกผลผลิตท่ี
ก่อให้เกิดคณุค่าแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้แล้ว ตลาดยงัมีบทบาทท่ีสําคญัต่อการเติบโตและ
การเส่ือมถอยของชมุชนเมืองมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ตวัอย่างในกรณีนีไ้ด้แก่ Devizes เมืองตลาดการค้า
ในมณฑล Wiltshire ประเทศองักฤษ เป็นเมืองท่ีพฒันาตนเองขึน้อนัเป็นผลโดยตรงนอกจากตลาดอีกหลาย
ร้อยแห่งท่ีได้รับเงินบริจาคให้ก่อตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นย่านการค้าสําหรับหมู่บ้าน Potterne ภายในระยะทางไม่
เกิน 2 ไมล์ (Britnell, 1978) อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างศตวรรษท่ี 14 จนถึงศตวรรษท่ี 16 แสดงให้เห็น
ความเส่ือมถอยของชมุชนเมืองเน่ืองมาจากการอปุถมัภ์ท่ีลดน้อยลงจากราชสํานกั ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก
ปรากฏการณ์ดงักลา่วก็คือ การอพยพของผู้คนกลบัสูท้่องท่ีชนบทเพ่ือให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรอาหารได้
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ดียิ่งขึน้นัน่เอง (Dyer, 1991) ช่วงเวลาต่อมาในยคุการปฏิวตัิอตุสาหกรรม กระบวนการพฒันาความเป็น
เมืองขนาดใหญ่ในประเทศตะวันตกได้นําไปสู่การขยายตวัของตลาดในเขตเมืองซึ่งนําผลผลิตจากเขต
ชนบทมาสู่ผู้ บริโภค ในขณะท่ีเมืองในชนบทก็ยังคงมีตลาดหลักท่ีทําหน้าท่ีอยู่ เช่นเดิม สําหรับใน
สหรัฐอเมริกา Hamilton (2002: 73-74) ได้อธิบายพฒันาการของตลาดเกษตรกรวา่ 

‘ในช่วงกลางของทศวรรษท่ี 1700 ได้เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้สําคญัขึน้เน่ืองจากการ
ขยายตวัของพืน้ท่ีเมืองท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และเม่ือกําลงัซือ้ของผู้บริโภคมีการขยายตวั
เพิ่มขึน้ก็ส่งผลให้ช่องว่างของความเป็นอิสระต่อกันระหว่างผู้บริโภคและผู้ ผลิตลดลง
ตามลําดับด้วย การขยายตัวท่ีเกิดขึน้นีนํ้าสู่ความต้องการซือ้สินค้าอาหาร รวมไปถึง
โอกาสทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ท่ีมีมาแต่เดิมของ
ตลาดได้สง่ผลให้ผู้บริโภคกลายเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีความสําคญัมากท่ีสดุแทน’ 

 เป็นท่ีแน่ชดัว่า การเปล่ียนแปลงในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตท่ีเกิดขึน้นีย้่อม
ส่งผลในทางบวกต่อกิจกรรมการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร แต่ทัง้นีอ้าจมิได้ส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้
เพาะปลกูในทางตรง เน่ืองจากในการพฒันาระบบของตลาดในเวลาตอ่มาท่ีมีรูปแบบของการรวมศนูย์ของ
กิจกรรมต่างๆ นัน้ ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงมักตกไปอยู่กับกลุ่มพ่อค้าคนกลางมากกว่ากลุ่มเกษตรกร 
(Hamilton, 2002) โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 150-200 ปีท่ีผ่านมา ความเจริญก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยีการส่ือสารในระดบัประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ระบบการคมนาคมขนสง่ระดบัโลก เช่น ทางรถไฟ 
ถนน การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ รวมไปถึงพฒันาการทางเทคโนโลยีการถนอมอาหาร (การบรรจุ
กระป๋อง การแช่เย็น ระบบแช่แข็ง ฯลฯ) แสดงให้เห็นถึงระบบและเครือข่ายการกระจายสินค้าในระดบัรัฐ
หรือระดับภูมิภาคท่ีมีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง หลังจากนัน้ จึงนําไปสู่ตลาดสินค้าขนาดใหญ่
ระดบัประเทศในเมืองขนาดใหญ่ (Hamilton, 2002) และท้ายท่ีสดุก็คือ ตลาดอาหารท่ีมีการเช่ือมต่อกนั
ระดบัโลก (Hall and Mitchell, 2001) อย่างไรก็ตาม ทัง้ท่ีตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาดเูหมือนจะ
ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริง แต่เม่ือมาถึงช่วงเปล่ียนผ่านของศตวรรษท่ี 20 สายสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อ
ระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภคกลบัถูกแทนท่ีด้วยความต้องการความสะดวกสบาย จนอาจดูเหมือนว่า 
ช่วงเวลารุ่งเรืองของตลาดเกษตรกรก็ได้หมดลงไปด้วยเช่นกนั  
 กระแสของร้านซปุเปอร์มาร์เก็ตท่ีเร่ิมก่อตวัขึน้ในช่วงศตวรรษท่ี 20 ทําให้เราได้รูปลกัษณ์ของตลาด
ท่ีเช่ือมโดยตรงกับผู้บริโภคปรากฏอยู่โดยทัว่ไป ในขณะท่ีการทําหน้าท่ีกลบัเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง 
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้ามารถสงัเกตได้อย่างชัดเจนในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งซุปเปอร์     
มาร์เก็ตท่ีจําหน่ายสินค้าปลีกเกิดขึน้ควบคู่กนักบัการเกิดขึน้ของศนูย์สรรพสินค้า (Mallification) ในพืน้ท่ี
ชมุชนเมือง (Ghent Urban Studies Team, 1999) การเปลี่ยนแปลงในด้านผลผลิตและการจดัจําหน่าย 
(Brown, 2001) กรรมสิทธ์ิส่วนบคุคลในเคร่ืองจกัรและพาหนะในการเกษตรท่ีเพิ่มขึน้ (Hamilton, 2002) 
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ตลอดจนกิจกรรมการโฆษณาและการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารบรรจุกระป๋องท่ีมีการแข่งขนักันอย่าง
รุนแรง (Hamilton, 2002) อย่างไรก็ตาม เรายงักลบัพบว่า ในภมูิภาคยโุรปและหลายประเทศในทวีปเอเชีย
ซึ่งธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงศตวรรษท่ี 20 นัน้ ก็เกิดพฒันาการ
ของตลาดอาหารสดเช่นกนั (ซึง่เม่ือพิจารณาแล้วก็อาจมิใช่ตลาดท่ีเช่ือมต่อกนัโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคก็ตาม) ยกตวัอย่างเช่น เฉพาะในประเทศฝร่ังเศสมีการประมาณการณ์ว่า ตลาดกว่า 36,000 แห่ง 
ซึง่อาจมิได้มีรูปแบบครอบคลมุตามคํานิยามท่ีเคยมีของตลาดเกษตรในประเทศองักฤษ สหรัฐอเมริกาหรือ
แคนาดา แตอ่ยา่งน้อยก็ยงัแสดงให้เห็นวา่ เป็นตลาดท่ีเกษตรกรท้องถ่ินเป็นผู้มาจําหน่ายสนิค้าของตนเอง  
 อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งในช่วงปลายของศตวรรษท่ี 20 ได้ก่อให้เกิดปัจจัยใหม่ท่ีกระตุ้นกระแส
ความต่ืนตวัในตลาดเกษตรกรในกลุม่ผู้บริโภคขึน้มาอีกครัง้ในสงัคมตะวนัตก ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้ว่น
หนึ่งอาจเป็นผลสะท้อนมาจากสิ่งท่ี Beck (1992) ได้อธิบายถึง ภาพของสงัคมแห่งความเสี่ยง (Risk 
Society) ได้กลายเป็นสิง่ท่ีผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นบริบทของเมืองต้องเผชิญกนัอย่างถ้วนหน้า ผลท่ีเกิดตามมาก็
คือ การกลบัมาอีกครัง้ของตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ใน
ส่วนของสหรัฐอเมริกาพบว่า ระยะเวลาท่ีตลาดเกษตรกรในรูปแบบใหม่มีการพัฒนาสูงสุดอยู่ในช่วง
ระหว่างทศวรรษท่ี 1970 ภายหลงัจากผ่านช่วงเวลาท่ีซบเซามาถึง 25 ปี โดยมีตวัแปรสนบัสนนุท่ีสําคญั 2 
ประการ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางทศันคติของเกษตรกรเก่ียวกบัการตลาดทางตรงและกระบวนการทาง
กฎหมายท่ีกระตุ้นให้เกิดการกิจกรรมการค้าขายโดยตรงไปยงัผู้บริโภค ทัง้นี ้ระหว่างปี 1970-1986 จํานวน
ของตลาดเกษตรในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วถึง 5 เท่า (Brown, 2001) นอกจากนัน้ Hamilton 
(2002: 77) ยงัได้ให้ข้อมลูประกอบเพิ่มเติมว่า ในปี 1994 ตลาดเกษตรกรทัว่ประเทศมีจํานวน 1,755 แห่ง 
และเพิ่มจํานวนเป็น 2,863 แห่งในปี 2000 
 ขณะเดียวกนั ความเข้าใจของสงัคมและผู้บริโภคเก่ียวกบัตลาดเกษตรกรเองก็เร่ิมจะมีความชดัเจน
มากขึน้เม่ือเวลาผา่นไป โดยการให้คํานิยามของตลาดมกัจะเดนิควบคูไ่ปกบัปัจจยัด้านกฎระเบียบและด้าน
สิ่งแวดล้อม ยกตวัอย่างเช่น ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา ตลาดเกษตรกรมกัจะได้รับการรับรอง
ภายใต้กระบวนการพิจารณาทางกฎหมาย จากคําจํากดัความท่ีเรียบเรียงขึน้ใหมว่า่ 

‘ตลาดเกษตรกร หมายถึง ‘ของแท้’ สถานท่ีซึ่งเกษตรกรผู้ เพาะปลกูผลผลิตอย่างแท้จริง
เป็นผู้ จําหน่ายสินค้าโดยตรงไปยงักลุ่มผู้บริโภค นอกจากนัน้ การรวมกลุ่มในลกัษณะ
ตลาดยงัสามารถสง่ผลดีตอ่เกษตรกรรายยอ่ย ผู้บริโภคและชมุชนอีกด้วย’ 
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 ทัง้นี ้โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีผู้ เก่ียวข้องรายตา่งๆ พงึได้รับจากตลาดเกษตรกรดงันี ้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ที่พงึได้รับ 
ผู้บริโภค  ได้ซือ้สนิค้าท่ีมีความสดใหมแ่ละคณุภาพดี 

 ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ บริโภคเน่ืองจากการซือ้ขายโดยตรงจะช่วยลด
บทบาทของพอ่ค้าคนกลางและเคร่ืองมือสง่เสริมการตลาดประเภทตา่งๆ  

เกษตรกร  สนับสนุนให้เกิดสถานท่ีซือ้ขายแลกเปลี่ยนท่ีมีความเหมาะสมกับสินค้าใน
ปริมาณไม่มากและเป็นช่องทางกระจายสินค้าการเกษตร นอกเหนือไปจาก
การจําหน่ายสนิค้าในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ 

 ช่วยให้เกษตรกรสามารถจําหน่านผลผลิตทางการเกษตรบางประเภทท่ีไม่ต้อง
ขึน้อยู่กับระบบการบรรจุหรือจัดขนาดมาตรฐาน เหมาะกับผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีมีความเปราะบางเกินกวา่กระบวนการบรรจหีุบห่อและการขนสง่ 

 ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้จากการลดคา่ใช้จ่ายในสว่นอ่ืนๆ  

 ตามคําจํากัดความท่ีได้ถูกกําหนดขึน้ได้ให้มุมมองเก่ียวกับตลาดเกษตรกรซึ่งเป็นสถานท่ีซึ่ง
เกษตรกรท่ีมีคณุสมบตัผิลติผลทางการเกษตรท่ีตนเป็นผู้ปลกูขึน้เท่านัน้ แนวคดิดงักลา่วไม่เป็นเพียงแคก่าร
เน้นยํา้ถึงความเป็นผลผลิตตามธรรมชาติภายในท้องถ่ิน แต่ยงัเป็นการสร้างหลกัประกนัให้กบัผู้บริโภคว่า 
ผลิตภณัฑ์อาหารนัน้มาจากผู้ผลิตโดยตรงแทนท่ีจะต้องนํามาบรรจุใหม่อีกครัง้หนึ่ง ทัง้นี ้เหตผุลสําคญั
ประการหนึ่งท่ีการให้คําจํากดัความต้องมีความชดัเจนเน่ืองมาจากปัญหาท่ีว่า มีผู้ ค้าจํานวนไม่น้อยของ
ตลาดเกษตรกรซึ่งไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยอาชีพ แต่เป็นผู้ รับซือ้สินค้ามาจําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
ปรากฏการณ์ในลกัษณนีเ้ม่ืออธิบายในบริบทของสงัคมไทยจะพบว่า เป็นสิ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป ตัง้แตต่ลาด
ในเมืองไปจนถึงตลาดตามแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆ ซึง่สนิค้าการเกษตรสว่นใหญ่ท่ีจําหน่ายถกูซือ้มาจากตลาด
ขายสง่ และผู้ขายเองก็มิใช่เกษตรกร ด้วยเหตนีุ ้แนวคิดใหม่ของตลาดเกษตรกรจึงได้ถกูกําหนดขึน้ โดยมุ่ง
ให้เกิดประโยชน์ตอ่เกษตรกรท่ีต้องจําหน่ายผลผลิตของตนเองเท่านัน้ ทัง้นี ้โดยอธิบายตวัอย่างสว่นหนึ่งได้
จากคําบอกเลา่ของ Laura Anderson (2006) ซึง่กลา่ววา่ 

‘เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเร่ิมเกิดความคิดท่ีว่า ตลาดเกษตรกรท่ีปรากฏในทุกวนันี ้
กลายเป็นการบิดเบือนต้นกําเนิดของท่ีมีสินค้า….. ดงันัน้ ตลาดส่วนใหญ่จึงมกัใช้พืน้ท่ี
ทางสงัคม เช่น แหล่งชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนทัว่ไป ซึ่งจะเป็นการ
เช่ือมโยงและสง่มอบอาหารท่ีสดใหม ่มีคณุคา่ทางโภชนาการ รวมทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้สกึร่วมของความเป็นชมุชนระหว่างชนบทและประชากรในเขตเมือง และการลงทนุ
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัเศรษฐกิจฐานรากของท้องถ่ินตอ่ไป’ 
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 ภายใต้กระบวนการรับรองคณุภาพและมาตรฐานของตลาดนัน้จะรวมไปถึง การท่ีเกษตรกรรายนัน้
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก แสดงหลักฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และจะต้องติดตัง้ป้าย ณ แผงค้าท่ีแสดงถึงสถานท่ีตัง้ของแหล่งเพาะปลกู ตลอดจนผลผลิต
การเกษตรท่ีทําการเพาะปลกูด้วย (FMO, 2001a,b)  ในกรณีนี ้เกษตรกรท่ีประสงค์จะร่วมจําหน่ายผลผลิต
ของตนเอง จําเป็นจะต้องสง่รายช่ือท่ีครบถ้วนของผลิตผลท่ีจะจําหน่าย และระบชุ่วงเวลาของการจําหน่าย
ไว้ด้วย ดงัตารางท่ีปรากฏด้านลา่งท่ีเก่ียวกบัประเภทผลผลิตตามเกณฑ์ของ Ontario CFMs (2007: 4) ดงั
ปรากฏด้านลา่ง 

ประเภทของสินค้าตามเกณฑ์ของ Ontario CFMs 
สนิค้าระดบัปฐมภมูิ ผลไม้สด / ยงัไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ผกั ดอกไม้ พืชและ

ถัว่ต่างๆ นํา้ผึง้ นํา้เช่ือมเมเปิล้ ไข่ (สดหรือแช่เย็น) ปลา (สด
หรือแช่เย็น) สมนุไพรและเห็ดชนิดตา่งๆ 

สินค้าระดบัทตุิยภมูิจะต้องมีคณุสมบตัิอยู่
ภายใต้เง่ือนไขตอ่ไปนี ้

 ส่วนประกอบสําคัญต่างๆ จะต้องเป็นผลผลิตท่ีได้
จากแหลง่เพาะปลกูหรือเพาะเลีย้งของเกษตรกร 

 การแตง่เตมิด้วยวิธีการตา่งๆ จะต้องเกิดขึน้จากแหลง่
ผลิต (ยกเว้นผลิตภณัฑ์เนือ้ท่ีอาจมีการแต่งเติมนอก
แหลง่ผลติได้) 

 ผลิตภัณฑ์จะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการ
ควบคุม  รวมถึงจัดให้มีการระบบการตรวจสอบ
คณุภาพท่ีเหมาะสม (โดยหน่วยงานภายนอก) 

สินค้าปรุงสําเร็จหรือพร้อมรับประทาน 
(การอนุญาตขึน้กับข้อตกลงกับผู้ ร่วม
ผลติ) 

 กาแฟและชา 

 สําหรับในสหราชอาณาจกัร การกําหนดเกณฑ์ของตลาดเกษตรกรจะพิจารณาจากหลกั 3ประการ
ของ FARMA และจะต้องผา่นการตรวจสอบเป็นพิเศษได้แก่ 

4. ผู้ ค้าในตลาดจะต้องมาจากพืน้ท่ีท่ีถูกกําหนดให้เป็น ‘พืน้ท่ีท้องถ่ิน’ (30 ไมล์เป็นเกณฑ์กลาง     
โดยอาจขยายออกเป็น 50 ไมล์ในกรณีของชมุชนเมืองหรือพืน้ท่ีบริเวณใกล้ชายฝ่ัง) 

5. ผู้ ค้าในตลาดสดจะต้องเป็นผู้ปลกู เก็บเก่ียวและแปรรูปผลติภณัฑ์ของตนเอง 
6. แผงค้าจะต้องได้รับการดแูลจากเกษตรกรหรือสมาชิกท่ีเก่ียวข้องคนอ่ืนๆ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการผลติเป็นอยา่งดี 
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อยา่งไรก็ตาม จากเกณฑ์ในการพิจารณาข้างต้นจะพบว่า ในบางพืน้ท่ีอาจมีข้อจํากดัคอ่นข้างมาก
สําหรับผู้ ค้าท่ีจะจดัหาสินค้าการเกษตรท่ีเพาะปลกูเองมาจําหน่ายได้ตลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ ยงัรวมไปถึง
การจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้และให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคด้วย เช่น ตลาดสินค้าเกษตรท่ี Umea ในตอน
เหนือของสวีเดน สามารถเปิดทําการได้แคร่ะหวา่งปลายเดือนสงิหาคมถึงต้นเดือนตลุาคมเป็นอยา่งช้าท่ีสดุ
เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีไม่เอือ้อํานวยตอ่ผลผลิต ตลอดจนผู้บริโภคขาดความสะดวกสบายในการเดินทาง 
ด้วยเหตนีุ ้ตลาดเกษตรกรบางส่วนในปัจจบุนัจึงยงัคงลกัษณะของการเปิดตามฤดกูาล โดยเฉพาะในช่วง
เก็บเก่ียวในฤดรู้อนและฤดูใบไม้ร่วง โดยไม่ใช่แต่เฉพาะในด้านความหลากหลายของผลผลิตท่ีสามารถ
จําหน่ายได้ในช่วงเวลานัน้เท่านัน้ หากแตย่งัรวมไปถึงจํานวนของเกษตรกรท่ีมีศกัยภาพจําหน่ายผลผลิตได้
ด้วย ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ทัง้ในแง่ของความแท้จริงของผลผลิตตามฤดูกาลกับความท้าทายใน
มมุมองของการประกอบธุรกิจเองกบัตวัของตลาดในภาพรวมเช่นกนั 

แนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการขาดแคลนผลผลิตตามฤดูกาลท่ีสําคญัประการหนึ่งก็คือ การ
จัดตัง้ตลาดเป็นการถาวร ในรูปแบบของตลาดในร่มหรืออย่างน้อยควรจะต้องมีหลังคาปกคลุม   โดย
ผสมผสานองค์ประกอบระหว่างความเป็นตลาดเกษตรกรและศูนย์กลางการกระจายสินค้าเข้าด้วยกัน 
รูปแบบดงักลา่วนีเ้ป็นท่ียอมรับของ FMO ภายใต้ประเภทของ ‘ตลาดสาธารณะ’ (Public Market) ซึง่มีคํา
จํากดัความว่าเป็น ‘ตลาดท่ีดําเนินการหรือถือครองโดยเทศบาลท่ีเปิดดําเนินการตลอดปี จําหน่ายสินค้า
อาหารพิเศษท่ีมีความโดดเด่นและแตกต่าง รวมไปถึงผู้ จําหน่ายสินค้าประเภทงานหตัถกรรมท่ีจําหน่าย
สินค้าท่ีตนเองเพาะปลกู หรืออาจเป็นการรับซือ้สินค้าจากเกษตรกรท้องถ่ินหรือผู้ ค้าส่งนํามาจําหน่ายก็ได้ 
ทัง้นี ้ตลาดสาธารณะยงัรวมไปถึงเกษตรกรในท้องถ่ินท่ีอยู่ระหว่างฤดกูาลเพาะปลกูด้วย (FMO, 2007a) 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนสินค้าอย่างตอ่เน่ืองตลอดปี อาจเป็นช่องว่างให้ผู้ ค้าปลีกสินค้าอาหาร
รายอ่ืนๆ เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้ามาเป็นผู้จดัหาสินค้าอาหารให้กบัผู้บริโภค แทนท่ีจะเป็นสินค้าอาหาร
จากชุมชนหรืออาหารท่ีผ่านกระบวนการผลิตอย่างยัง่ยืน ในขณะเดียวกัน สําหรับบางพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างไกล
หรืออยู่บนพืน้ท่ีสูง อาจเป็นข้อจํากัดให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าอาหารท่ีม่ีความสดใหม่จากแหล่งผลิต    
และในท้ายท่ีสดุอาจเป็นการจํากดัอาหารการกินของผู้บริโภคได้ 

ตลาดเกษตรกร 

ทัง้ๆ ท่ีความสําคญัท่ีเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ในฐานะของการเป็นแหลง่จําหน่ายปลีกสินค้า รวมถึงสถานท่ีท่ี
ดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียว การดําเนินการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัตลาดเกษตรกรในปัจจบุนัยงัคงอยู่
ในขอบเขตท่ีจํากดั โดยเน้นพืน้ท่ีภมูิภาคอเมริกาเหนือเป็นหลกั ในสหรัฐอเมริกา การวิจยัเชิงสํารวจในทาง
ประชากรศาสตร์ได้บ่งชีข้้อมูลในเชิงพัฒนาการว่า ลูกค้าของตลาดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสตรีชาวผิวขาว   
โดยมีระดบัรายได้ อาย ุและระดบัการศกึษาโดยเฉล่ียสงูกว่ามาตรฐาน (Connell et al., 1986; Rhodus et 
al., 1994; Eastwood et al., 1995; Hughes and Mattson, 1995; Leones, 1995) ทัง้นี ้ข้อเท็จจริงท่ี
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ปรากฏว่า ลูกค้าของตลาดเกษตรกรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นสตรีอาจไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าประหลาดใจมากนัก 
เน่ืองจากสตรีเป็นผู้ ท่ีมีสดัส่วนการซือ้อาหารสงูท่ีสดุในสหรัฐอเมริกา โดยกว่าร้อยละ 86 ของผู้ซือ้ผลิตผล
ทางการเกษตรซึง่มีการสํารวจไว้ก็เป็นสตรีเช่นกนั โดยลกูค้าสตรีเป็นกลุม่ท่ีมกัจะมีความอ่อนไหวด้านราคา
มากกว่าลูกค้าบุรุษ รวมทัง้ยังมีแนวโน้มพฤติกรรมทดลองซือ้พืชผักผลไม้ชนิดแปลกใหม่มากกว่าด้วย     
ร้อยละของลูกค้าสตรีซึ่งมีบุตรอายุต่ํากว่า 18 ปีท่ีเป็นผู้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้เพิ่มขึน้อย่างก้าว
กระโดดถึง 99% (Leones, 1995: 1) อยา่งไรก็ตาม ประเดน็ท่ีน่าสนใจประการหนึ่งท่ีพบก็คือ เน่ืองจากการ
จบัจ่ายใช้สอย ณ ตลาดเกษตรกรมกัจะเป็นกิจกรรมร่วมกนัของครอบครัว ด้วยเหตนีุจ้ึงดเูหมือนว่า สมาชิก
อ่ืนๆ ภายในครอบครัวคอ่นข้างท่ีจะมีบทบาทสําคญัตอ่การตดัสนิใจซือ้เช่นเดียวกนั 

หนึ่งในงานศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าท่ีตลาดเกษตรกรของผู้บริโภคโดย Kezis et al 
(1998) ได้ข้อค้นพบว่า คณุภาพสินค้า นโยบายสนบัสนนุเกษตรกรท้องถ่ิน รวมถึงบรรยากาศ เป็นปัจจยั
สําคญัต่อการพิจารณาของผู้บริโภค โดยจํานวนกว่าคร่ึงของลูกค้าประจํารายสปัดาห์ท่ีทําการสํารวจมี
คา่ใช้จ่ายตอ่ครัง้มากกวา่ 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนัน้ ผู้บริโภคยงัระบถุึงแนวโน้มความต้องการ
ซือ้สินค้าท่ีมาจากแหล่งผลิตของเกษตรกร มากกว่าสินค้าประเภทเดียวกันท่ีวางจําหน่ายในซุปเปอร์      
มาร์เก็ต โดยมีจํานวนกว่าร้อยละ 72 ท่ีกลา่วว่า เต็มใจท่ีจะซือ้สินค้าในราคาท่ีสงูขึน้ถึงร้อยละ 17 หากเป็น
สินค้าท่ีมาจากแหล่งผลิตโดยตรง อนึ่ง ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของรัฐโอเรกอนจากกลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 2,714 ราย ณ ตลาดนดัเกษตรกรวนัเสาร์ท่ี Albany and Corvallis รวมถึงตลาดนดัวนัพธุท่ี 
Corvaliis ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคญัท่ีตลาดมีต่อชุมชนดงัต่อไปนี ้
(Novak, 1998)    

 ผู้บริโภคสว่นใหญ่มกัซือ้สนิค้าจากผู้ ค้าจํานวน 3-6 ราย 

 ผู้ บริโภคมีอัตราเฉลี่ยด้านค่าใช้จ่ายในการเดินตลาดรายบุคคลประมาณ 12-15 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดยตวัเลขอาจปรับตวัสงูขึน้ในบางฤดกูาลท่ีมีผลผลติพิเศษออกวางจําหน่าย 

 ลกูค้าของตลาดวนัพธุมีสดัสว่นของคา่ใช้จ่ายสงูกวา่ลกูค้าตลาดวนัเสาร์ประมาณร้อยละ 30 โดยมี
กลุม่สตรีและผู้ เกษียณอายเุป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีสดัสว่นขนาดใหญ่ท่ีสดุ 

 กว่าร้อยละ 88 ของผู้ ไปเดินตลาดกล่าวว่า เหตผุลท่ีทําให้เดินทางเข้าเมืองในช่วงเช้าของวนัเสาร์
เป็นเพราะต้องการมาซือ้สนิค้า ณ ตลาดเกษตรกร 

 กว่าร้อยละ 63 ของผู้ ไปเดินตลาดวางแผนในการไปจบัจ่ายสินค้า ณ ร้านค้าอ่ืนๆ หรือร้านอาหาร
หลงัจากท่ีเดนิตลาดเสร็จแล้ว 

 ประมาณร้อยละ 10 ของลกูค้าท่ีเดินตลาดกล่าวว่า จะหยดุซือ้ของก็ต่อเม่ือไม่สามารถถือของได้
มากกวา่นีแ้ล้ว 
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 ตลาดทัง้ 3 แห่งนีส้ามารถดึงดดูลกูค้าได้ถึง 4,500 รายโดยเฉล่ียต่อสปัดาห์ แม้ว้าจะมีช่วงเวลา
เปิดทําการเพียง 13 ชัว่โมงก็ตาม 

จากการขยายตัวของตลาดเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาท่ีมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในเขคตพืน้ท่ีของชุมชนเมืองนัน้ ขณะเดียวกันก็ได้มีความสนใจในการกระจายผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีสดใหม่ลงไปยงัชุมชนผู้บริโภคระดบัชนชัน้แรงงานและบริเวณท่ีพกัอาศยัของกลุ่มผู้ มีรายได้
น้อยด้วย (Balsam et al., 1994; Brown, 2002; United States Department of Agriculture, 2002) จาก
การศกึษาของ Suarez-Balcazar และคณะ (2006) เก่ียวกบัการจดัให้มีตลาดเกษตรกรในพืน้ท่ีชมุชนของ
กลุ่มผู้ มีรายได้น้อยในนครชิคาโก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกัน-อเมริกัน โดยจากการศึกษาในช่วงแรก
พบว่า ภายในพืน้ท่ีโดยรอบของชมุชนเต็มไปด้วยร้านค้าจําหน่ายสรุาในจํานวนท่ีมากกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ในขณะท่ีอาหารสว่นใหญ่ท่ีจําหน่ายโดยร้านค้าขนาดเล็กจํานวนไม่ก่ีร้านก็มกัมีราคาสงู ความหลากหลาย
ของสินค้าค่อนข้างน้อย รวมทัง้ยงัเป็นสินค้าคณุภาพต่ําท่ีด้อยคณุค่าทางโภชนาการอีกด้วย ทัง้นี ้จากการ
สํารวจข้อมลูกับกลุ่มลกูค้าส่วนใหญ่ให้ความเห็นเก่ียวกับข้อดี 3 ประการแรกของการมีเกษตรกรภายใน
ชุมชนได้แก่ การมีสินค้าท่ีมีความสดใหม่ ราคาสินค้าท่ีมีความสมเหตสุมผล ตลอดจนความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมภายในตลาด โดยสินค้าซึ่งเป็นท่ีนิยมได้แก่ ผกัสดและผลไม้ นอกจากนัน้ กลุ่มเป้าหมาย
ของการวิจยัครัง้นีย้งัได้ระบถุึงแนวทางของการพฒันาตลาดโดยการเพิ่มจํานวนผู้ ค้าและความหลากหลาย
ของสินค้าการเกษตรและสินค้าอาหารชนิดอ่ืนๆ โดยลกูค้าเกือบร้อยละ 100 ยินดีแนะนําตลาดเกษตรกร
ให้กบัเพ่ือน และร้อยละ 95 ตัง้ใจจะกลบัไปใช้บริการซํา้ ซึง่ผลจากการวิจยัได้ระบวุา่ 

 ผู้อาศยัในชมุชนมีความพงึพอใจโดยรวมกบัการได้เข้าถึงผกัสด ผลไม้ท่ีนํามาจําหน่ายในตลาดนดั
การเกษตรช่วงฤดรู้อนมากกว่าการเข้าถึง คณุภาพ ความหลากหลายและราคาสินค้าท่ีจําหน่าย
โดยร้านค้าท้องถ่ินเป็นเวลาตลอดทัง้ปี ผลการศึกษาท่ีเกิดขึน้ในละแวกชุมชนอ่ืนๆ ก็ได้แสดงถึง
ความคดิเห็นในทิศทางนีเ้ช่นกนั 

 ลกูค้าสว่นใหญ่ของตลาดมีคา่ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาตอ่สปัดาห์ 

 ลกูค้าสว่นใหญ่ของตลาดเป็นลกูค้าสตรี อายรุะหวา่ง 40-75 ปี (Suarez-Balcazar et al., 2006) 

องค์ประกอบทางสังคมของตลาดเกษตรกรสมัยใหม่ 

จากแนวคดิของ Hamilton (2002: 73) ได้นําเสนอวา่ 

‘โดยคํานิยามแล้ว ตลาดเกษตรกรสมยัใหม่ของสงัคมอเมริกนัอาจไม่ได้มีความแตกต่าง
จากสิ่งท่ีเคยเป็นมาในอดีตมากนกั ทําให้เราอาจนึกไปถึงสถานท่ีท่ีเกษตรกรนําผลผลิต
ของตนมาจําหน่ายให้กับผู้ บริโภค อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการคงอยู่ของตลาดกิน
ความหมายมากไปกว่ากิจกรรมการแลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสินค้า การก้าวข้ามขนบทาง
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สงัคมท่ีมีมาแต่เดิมในอดีตระหว่างความบริสุทธ์ สาระของความเป็นวัตถุ ‘ดิบ’ ทาง
การเกษตร รวมถึงความเป็นสิ่งท่ีผู้คนแสวงหาและปรารถนาเพ่ือให้ได้มา ลกัษณะเช่นนีดู้
เหมือนจะขดักบัธรรมชาตท่ีิเคยมีมา’  

 จากประโยคข้างต้นอาจแสดงให้เราเข้าใจว่า ภาพลกัษณ์ปัจจุบนัของตลาดเกษตรกรเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ในด้านอ่ืนๆ มากกว่าแค่กิจกรรมการแลกเปล่ียนหรือซือ้ขายสินค้าเพียงอย่างเดียว 
สิ่งท่ีค่อนข้างปรากฏชัดเจนก็คือ หน้าท่ีทางสงัคมของตลาดท่ีมากเกินกว่าขอบเขตของวตัถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองการยงัชีพของผู้บริโภค ทัง้นี ้Holloway และ Kneafsey (2000: 292) ได้อธิบายว่า ตลาด
เกษตรกรอาจเป็นสถานท่ีซึ่ง ‘อยู่บริเวณชายขอบในมุมมองการเป็นคู่แข่งใหม่สําหรับพืน้ท่ีกิจกรรมการ
จบัจ่ายสินค้าท่ีมีมาแต่เดิม (ซุปเปอร์มาร์เก็ต) ขณะเดียวกันก็ยงัเป็นสิ่งท่ีเน้นยํา้ถึงจิตวิญญาณของการ
ประกอบธุรกิจเสรี ตลอดจนคณุคา่ใหม่ของผู้บริโภคอีกด้วย การคงอยู่ของตลาดเป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึงนยัทาง
วฒันธรรมท่ีให้คณุค่าในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น ‘คณุภาพ’ ‘ชุมชน’ ‘ธรรมชาติ’ และ ‘อตัลกัษณ์’ 
(Holloway and Kneafsey, 2000: 293) ขณะเดียวกนั McGrath และคณะ (1993: 283) ได้แสดงทศันะท่ี
น่าสนใจว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภคซึง่เกิดขึน้ ณ ตลาดเกษตรกร เป็นประสบการณ์ท่ีมีความเฉพาะเป็น
อย่างยิ่ง อ้างอิงจาก Groves (2005) ซึง่อธิบายความหมายทางสงัคมของอาหารสดโดยนําเสนอว่า ผู้ขบัข่ี
ยานพาหนะท่ีจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้องถ่ินจากร้านค้าหลายแห่งไม่เพียงแต่จะระบุถึงความสําคญัของ 
‘ความสดใหม’่ เท่านัน้ หากยงัรวมไปถึงประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง ‘ความยัง่ยืน’ ‘สนิค้าทดลอง’ ‘พรมแดนและ  อตั
ลกัษณ์’ ‘การใส่ใจในรายละเอียด’ (ในมมุมองตัง้แต่กระบวนการเพาะปลกูไปจนถึงการเตรียมการ) และ 
‘การให้รางวลักบัตนเอง’ เป็นต้น 

   สําหรับแนวคิดของขอบเจตและอัตลกัษณ์ทางวฒันธรรมท่ีเช่ือมโยงเข้ากับการบริโภคอาหาร
ท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีได้มีการศกึษาในแวดวงนกัวิชาการจํานวนไม่น้อย เช่น Bessiere (1998) Holloway และ 
Kneafsey (2000) Hall และ Mitchell (2001) โดยเฉพาะในประเด็นของความสมัพนัธ์ระหว่างตลาด
เกษตรกรและการท่องเท่ียว ยกตวัอย่างเช่น จากงานศกึษาของ Holloway และ Kneafsey (2000) อธิบาย
ถึงตลาดเกษตรกรประเทศองักฤษท่ีสามารถตีความได้ทัง้ในมมุมองของการเป็น ‘สถานท่ีแห่งทางเลือก’ 
และ ‘สถานท่ีแห่งการปฏิวตัิ / การถวิลหาอดีต’ โดยในกรณีของการเป็นสถานท่ีแห่งทางเลือกนัน้ ตลาด
เกษตรกรถกูใช้เป็นสถานท่ีซึง่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสสร้างพืน้ท่ีแห่งการบริโภคของตนเอง โดยหลดุ
พ้นออกไปจากกรอบของผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในวงจรของการบริโภค (เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต) หรืออีกนยัหนึ่ง
ก็คือ พืน้ท่ีทางสญัลกัษณ์แบบชัว่คราวท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งองค์ประกอบทางการผลติและเครือขา่ยของการ
บริโภค (Holloway and Kneafsey, 2000: 293) ขณะเดียวกนั การเป็นพืน้ท่ีแห่งการถวิลหาอดีตนัน้ 
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‘ในขณะเดียวกันกลบัทําให้เราหวลนึกย้อนถึงช่วงเวลาชีวิตในอดีต ซึ่งรวมไปถึงมมุมอง
แบบดัง้เดมิท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีและอตัลกัษณ์ในทางวฒันธรรม การกลบัมาของการ
ฟืน้ฟูทางวฒันธรรมของตลาดเกษตรกรในช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนผ่านไปสู่ยคุสมยัใหม ่
(Millennial reflection) กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการระลกึถึง ‘ยคุทอง’ ซึง่เป็นเวลา
ท่ีอาหารยงัคงอดุมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยคณุค่าทางโภชนาการ ขณะท่ีการใช้ชีวิตเองก็
ยงัคงมีความน่าร่ืนรมย์เป็นอยา่งมาก’ (Holloway and Kneafsey, 2000: 293) 

 Holloway และ Kneafsey (2000) ได้นําปรากฏการณ์เชิงประจกัษ์ของสิ่งท่ีเกิดขึน้ ณ ตลาด
เกษตรกรแห่ง Stratford ในประเทศองักฤษเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเป็นพืน้ท่ีแห่งทางเลือกและการถวิลหา
อดีตของผู้บริโภค สิ่งเหล่านีส้ะท้อนออกมาได้จากการตัง้ช่ือท่ีเน้นความเป็นท้องถ่ิน รวมถึงคําบรรยาย
คณุลกัษณะท่ีส่ือถึงความ ‘สดใหม่’ ‘มาจากธรรมชาติ’ ซึง่บ่งบอกความหมายโดยอ้อมของผลิตผลทาง
การเกษตรซึ่งไม่ได้ผ่านการขนส่งเป็นระยะทางไกลจํานวนหลายต่อกว่าจะมาถึงมือของผู้บริโภค อีกทัง้ยงั
เป็นผลผลติท่ีได้จากไร่ของเกษตรกรในชนบทอีกด้วย ทัง้นี ้องค์ประกอบอ่ืนๆ ของประเพณีหรืองานเทศกาล 
(ธรงประดับ) ก็ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือการนี  ้ควบคู่กันไปกับการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของมรดกทาง
วฒันธรรม เช่น เคร่ืองหมายการค้าบนแผ่นป้ายไม้และเคร่ืองแต่งกายของผู้ ค้าซึ่งต่างก็เป็นสิ่งเตือนใจให้
ระลกึถึงอดีต 

 การใช้สัญลักษณ์ของอัตลักษณ์ท้องถ่ินเหล่านีน่ี้เองท่ีเป็นสิ่งดึงดูดใจต่อกลุ่มนักท่องเท่ียว 
Holloway and Kneafsey (2000), Hall et al (2003) โดย Bessiere (1998: 25) ได้ให้คําอธิบายว่า 
‘ตวัอย่างในกรณีเช่น การรับประทานผลผลิตท่ีสดใหม่จากแหล่งเพาะปลูกของเกษตรกรเป็นคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ท่ีสร้างให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเย่ียมชมจากเมืองใหญ่ ไม่เพียงแต่คุณค่าในทาง
วิทยาศาสตร์เท่านัน้ หากแตย่งัรวมไปถึงคณุคา่เชิงความหมายของวฒันธรรมชนบทท่ีไม่สามารถเก็บรักษา
ไว้ในระยะยาวหรือในอีกนยัหนึ่งก็คือ วิถีวฒันธรรมท่ีอาจสญูหายไปในปัจจบุนั นอกจากนัน้ เธอได้อธิบาย
เพิ่มเติมอีกว่า ความหมายในเชิงสญัลกัษณ์ของอาหารอาจปรากฏออกมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
‘อาหารเชิงสญัลกัษณ์ (การตีความหมายของไวน์แดงเปรียบเสมือนโลหิตของพระเยซูคริสต์)’ ‘อาหารกบั
การรวมกลุม่สมาคม (การแบง่ปันอาหารรับประทานร่วมกนั)’ ‘อาหารในฐานะของเคร่ืองบง่บอกทางชนชัน้ 
(แชมเปญหรือไข่ปลาคาเวียร์)’ ‘อาหารท่ีเป็นสญัลกัษณ์ (อาหารท่ีส่ือถึงสถานท่ีหรือแหลง่ท่ีมา เช่น ชีสจาก
เมือง Roquefort) ในสว่นมมุมองของนกัท่องเท่ียวเอง Bessiere (1998: 24) อธิบายว่า ‘ปัจจบุนัผู้คนท่ี
อาศัยอยู่ในเมืองต่างแสวงหาวิถีทางในการหลีกหนีจากบริบทของชีวิตประจําวันหรืออาหารการกิน
แบบเดิมๆ ไปสู่สิ่งปลอบขวญัทางจิตใจอ่ืนๆ ด้วยการท่องเท่ียวไปในพืน้ท่ีนอกเมืองเพ่ือแสวงหา ‘อาหาร
ดัง้เดมิ’  
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 กล่าวโดยสรุป เราอาจเกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขึน้จากการศึกษาของ Holloway และ 
Kneafsey (2000) เก่ียวกบัตลาดเกษตรกรแห่ง Stratford โดยเฉพาะมมุมองเชิงพืน้ท่ีทางวฒันธรรมของ
ตลาดเกษตรกร ขณะท่ีงานศึกษาของ Bessiere (1998) ทําการอภิปรายในด้านพฒันาการของความ
ปรารถนาท่ีมีต่อผลิตผลท่ีสดใหม่ถกูนํามาแสดงความหมายเชิงสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมต่อผู้บริโภคและ
กลุม่นกัท่องเท่ียว ทัง้นี ้จดุร่วมของงานวิจยัทัง้สองชิน้นีไ้ด้ระบถุึงความสําคญัของการถวิลหาอดีต ตลอดจน
ความสําคญัของอาหารในความพยายามของผู้บริโภคและผู้ผลิตในการค้นหาปริศนาท่ีชวนให้น่าสนใจของ
ยคุสมยัปัจจบุนัท่ีจะผา่นพ้นไปนี ้โดยท่ีการนําความหมายทางสญัลกัษณ์เหลา่นีก้ลบัมาตีความใหม่อาจสง่
ตรงถึงระดบัจิตสํานกึและเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน เช่น เคร่ืองแตง่กายของผู้ผลิต รวมไปถึงการจําหน่ายสิ่ง
ท่ีเป็นสินค้าท่ีมองว่า เป็นมรดกสําคัญท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน หรืออาจจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ใน
ลกัษณะแอบแฝงและรับรู้ในเชิงประสบการณ์ก็ได้ เช่น ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย แตไ่ม่
ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามต่างก็นําไปสู่การสร้างพืน้ท่ีโดยความตัง้ใจของปัจเจกบุคคลนัน้ๆ....เป็นไปเพ่ือ
การเสริมแรงทางอตัลกัษณ์หรือเสริมสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นชุมชน Holloway and Kneafsey 
(2000) และด้วยเหตนีุจ้งึคงความรู้สกึดัง้เดมิของความจริงแท้หรือสิ่งท่ีนกัท่องเท่ียวปรารถนาเป็นอย่างมาก
ไว้นัน่เอง 
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