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บทคัดย่อ

		 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการธุรกิจของการประกอบการของผู้ประกอบการธุรกิจ
ตลาดสดในกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้าของธุรกิจตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อศึกษาหน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนของผู้ประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความส�ำเร็จการประกอบการธุรกิจตลาดสดของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร 5. เพื่อหาแนวทาง
การจัดการสู่ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
		 การวิจัยเชิงคุณภาพ ท�ำการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ 1. กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็น
เจ้าของธุรกิจหรือผูจ้ ดั การของธุรกิจตลาดสด 2. กลุม่ ผูเ้ ช่าแผงธุรกิจตลาดสดทีเ่ ป็นพ่อค้าและแม่คา้ 3. กลุม่ ผูบ้ ริโภค ทีเ่ ป็น
ผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด ใช้วิธีการเลือกโดยวิธีสุ่มการเลือกแบบวิธีการจับสลากรายชื่อตลาดสดเป็นตลาดในพื้นที่ 50 เขต
และตลาดที่ติดอันอับตลาดยอดนิยม 4. กลุ่มนักวิชาการ 5. หน่วยงานภาครัฐ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส�ำคัญ จ�ำนวนทั้งสิ้น 119 คน ท�ำวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
		 ผลการวิจยั พบว่า 1. สภาพการจัดการธุรกิจของการประกอบการของผูป้ ระกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
มีลักษณะตลาดสดแบบมีโครงสร้างต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้างที่คงทนแข็งแรงเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานของกฎกระทรวง มีการด�ำเนินธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการออกแบบตกแต่งและการจัดผังร้านผังตลาด
แบ่งเป็นโซนตามประเภทของสินค้า การให้เช่ามีการท�ำสัญญาเป็นรายปีและจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน รวมทั้งจ่ายค่าเช่า
แบบรายวัน 2. ลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า จากผลการวิจัย พบว่าจ�ำหน่ายสินค้าและประเภท
สินค้าที่จ�ำหน่ายเป็นอาหารส�ำเร็จรูป ผักสด ผลไม้ ของช�ำ และอาหารตามสั่ง โดยลูกค้าจัดซื้อจัดหาของทานได้ตามสะดวก
และเป็นท�ำสัญญาเช่ารายปี แต่เป็นการช�ำระเงินรายเดือน จะจ�ำหน่ายสินค้าเป็นการขายปลีกมีการจัดแผงของพ่อค้าแม่คา้
ออกเป็นโซน ส�ำหรับหน่วยงานทีร่ บั ช�ำระค่าเช่าแผงมีทงั้ ภาคเอกชนและภาครัฐบาล และผูเ้ ช่าแผงพึงพอใจในการจัดระเบียบ
ของส่วนกลางของตลาดท�ำให้พ่อค้าและแม่ค้ามีการปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนด 3. หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งตลาดสด
พบว่า แนวทางการจัดตัง้ ตลาดควรมีการก�ำหนดระเบียบประเภทของผูค้ า้ รวมถึงการจัดระเบียบการแบ่งประเภทของสินค้า
เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการดูแลเรื่องสุขลักษณะและสะดวกต่อผู้ใช้บริการรวมถึงข้อบังคับของการจัดตั้งตลาดที่ควรมีคือ
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เรื่องของห้องสุขาและการวางระบบการระบายน�้ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสียของตลาดรวมถึงสถานที่ส�ำหรับที่จะเป็นสถานที่ใน
การทิ้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ส�ำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องด�ำเนินการไม่ว่าผู้ประกอบการจะขออนุญาต
การจัดตั้งตลาดประเภทมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง 4. ตัวชี้วัดความส�ำเร็จการประกอบการธุรกิจตลาดสดจากผลการ
วิจัยพบว่า ควรสรรหาสินค้ามีคุณภาพและราคาเหมาะสมและให้ความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค มีท�ำเลที่ตั้งใกล้สถานที่อยู่อาศัย
และแหล่งชุมชน รวมทั้งควรมีการขยายกิจการและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในการน�ำระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายของตลาดสดและมีการวางแผนการพัฒนาสินค้าในมีมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการจัดส่งถึงบ้าน
ลูกค้า 5. แนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จของการประกอบการธุรกิจตลาดสดพบว่า ซึ่งให้ความส�ำคัญมาตรฐานการ
จัดการธุรกิจตลาดสด ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยผู้บริโภค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้า
ของตลาดสด ด้านการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริโภค ที่เป็นทั้งผู้เช่าแผง ผู้ซื้อสินค้าและเป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคน
ต่างประเทศและคนชุมชนในพื้นที่ พร้อมมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของตลาดทุกด้าน และการเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ให้กับผู้เช่าแผงที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมจึงให้แนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จของ
ธุรกิจตลาดสดในล�ำดับต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: แนวทางการจัดการ ความส�ำเร็จ และธุรกิจตลาดสด

Abstract

		 This research is aim to 1. study on a state of business management on the operation of a fresh-food
market entrepreneur in Bangkok. 2. study on the feature of renters’ behavior who are male and female
merchants of a fresh-food market in Bangkok. 3. study on the government agencies have support of
business management on the operation of a fresh-food market entrepreneur in Bangkok. 4. study on the
key performance indicators of the success in undertaking a fresh-food market of entrepreneur in Bangkok.
5. find out a guideline on undertaking to success a fresh-food market business in Bangkok
		 by a qualitative method, collecting information by an insight interviewing with an important informant. 1. a group of the entrepreneurs who are an owner or manager of a fresh-food market. 2. a group
of renters who are male and female merchants. 3. a group of consumers who buy any products in a
fresh-food market, using the method of random sampling, drawing the name of a fresh-food market
which are in 50 districts. 4. a group of academicians selecting 5. a group of government agencies by a
purposive sampling from a group of informants 119 people and analyzing by a content analysis.
		 A research’s result found that 1. the state of business management on the operation of a freshfood market entrepreneur in Bangkok, the market must have strong components of a place or building
according to the standard of the ministerial regulations. There is the business operation in both public
and private sections which a decoration, a shop design and a market planning are divided into zones
according to a category of products. In addition, there are an annual contract proceeding and a monthly
installment including daily installment for renting. 2. The features of renters’ behavior who are male and
female merchants, from the result, we found that there is a distribution of product in categories of instant
food, vegetable, fruit, grocery, and à la carte which customers can buy any products as they wish. And
for the shops which proceed the annual contract but pay an installment monthly, they will distribute
products by retail and a merchant’s stall will be divided into zones. For an agency who is responsible for
receiving payment of stalls, there is both public and private sections. The renters are satisfied by a market
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organization from the central section of markets making everyone follow along the regulations. 3. The
government agencies have support of business management on the operation of a fresh-food market
entrepreneur in Bangkok, we found with government agencies regarding the establishment of a fresh
market, revealed that the market installation guidelines should be defined as types of product. It including,
classification the products in to each category to hygiene easily and convenient for users. Moreover the
regulations of the establishment of a market that should include the toilet and the drainage system of
the market, including the place for the dumping of garbage. Which is considered as an important rule that
operators must take. Regardless of whether the entrepreneur would request permission to establish a
structured or unstructured market. 4. The key performance indicators to succes of operating the freshfood market, we found that there should be a selection of products which are qualified and reasonable
price and can ensure the consumers. The location should be near a dwelling and community and also,
there should be an expansion of the business and an increase of distribution channels of the fresh-food
market by applying the information system, a development plan of products to increase a value, and
delivery service. 5. The guideline on undertaking a fresh-food market business, we found that there are
important parts with the standard of operating fresh-food market business, i.e. sanitation, environment,
consumer security and protection, products, consumer welcoming activity which includes the renters,
consumers, and tourist both Thai and foreigners and also people in that community along with all
aspects of facilities and an increase of distribution channels to the renters who are male and female
merchants in order to make more income. To be practical, then there is a guideline on operating and the
success of fresh-food market providing later.
Key words: Management approach, Success and The fresh market business

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา

		 ปัจจุบันประชากรโลกได้เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเป็น
ล�ำดับ โดยการเปลีย่ นแปลงของประชากรโลกเกิดจากอัตรา
การเกิดและการตาย ซึ่งส่งผลกระทบเช่นเดียวกันในทุก
ประเทศทั่วโลก เมื่อมีประชากรโลกเพิ่มขึ้น และมีความ
ต้ อ งการอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและปลอดภั ย
ความท้าทายกลายเป็นการจัดหาอาหารที่เพียงพอส�ำหรับ
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมหาศาลนีด้ ว้ ยสถานที่ ทีจ่ ดั จ�ำหน่าย
สินค้าอุปโภคและบริโภคคือตลาดสดที่เป็นสถานที่รองรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารทั้งอุปโภคและบริโภค ของแต่ละประเทศ
รวมทั้งสถานที่รองรับการเพาะปลูกที่มีอยู่จ�ำกัด เชื่อว่าจะ
สามารถค้นหาโซลูชันทางวิทยาศาสตร์เพื่อเอาชนะความ
ท้าทายในเรื่องการจัดหาอาหารส�ำหรับประชากรโลก โดย
ท�ำงานร่วมกับเกษตรกร รัฐบาล องค์กรเอกชน และองค์กร
อื่นๆ และเราก�ำลังพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืนมากยิ่ง

ขึ้นที่จะลดปริมาณของเสียให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้
ยังมีการสร้างเกณฑ์ในการทดสอบที่จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า
สิ่งที่บริโภคนั้นปลอดภัย การท�ำงานร่วมกันในระดับโลก
เป็นกุญแจส�ำคัญในการตอบโจทย์ความต้องการด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร และเราก�ำลังมุง่ มัน่ ด�ำเนินการดังกล่าว
และคงไม่มีใครอยากมีความรู้สึกสงสัยว่าสิ่งที่ตนก�ำลังกิน
นั้นจะต้องท�ำให้ตนเองเจ็บป่วยหรือไม่ (บริษัท ดูปองท์
ประเทศไทย จ�ำกัด, 2561)
		 ดังนั้นสถานที่รองรับทั้งของกินและของใช้ส�ำหรับ
ประชากรโลกได้อย่างดี คือ ตลาด จะมีทั้งตลาดสดจึงท�ำให้
ต่างประเทศได้มีการจัดระดับของส�ำนักข่าวต่างประเทศ
ซีเอ็นเอ็น จัด 10 อันดับตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก ถือเป็น
ตลาดสดในฝั น ที่ ค นทั้ ง โลกอยากไปเยื อ นหนึ่ ง ในนั้ น ก็ มี
ตลาดสดของประเทศไทย และติดอันดับและได้รับการคัด
เลือกตลาดสดที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้ ส�ำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น
จัดอันดับจากความหลากหลายของสินค้า ทั้งอาหารสด
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อาหารแห้ง ของคาว ของหวาน สิ่งแวดล้อมสะอาด ถูก
หลักอนามัย สถานที่กว้างขวาง บรรยากาศโปร่งสบาย
และเลือกซื้อได้อย่างสะดวก ส�ำหรับ 10 อันดับตลาดสดที่ดี
ที่สุดในโลกมีดังนี้ อันดับ 1 ตลาด ลาโบเกรา บาร์เซโลนา
ประเทศสเปน อันดับ 2 ตลาดปลาซึกิจิ ประเทศญี่ปุ่น
อันดับ 3 ตลาดสี นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับ 4
ตลาด อ.ต.ก. ประเทศไทย อันดับ 5 ตลาดเซนต์ลอวเรน์
โตรอนโต ประเทศแคนาดา อันดับ 6 ตลาดโบโรห์ ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ อันดับ 7 ตลาดเกรตาเย่อ ประเทศสิงค์โปร์
อันดับ 8 ตลาดแลนคาสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับ
9 ตลาดมาร์กเช่ โพรวองซาล ประเทศฝรั่งเศส อันดับ 10
ตลาดเกาลูน ประเทศฮ่องกง โดยซีเอ็นเอ็นระบุว่า ตลาดสด
อ.ต.ก.ของประเทศไทยอยู่ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็น
ตลาดยอดนิยมของเมืองไทยเป็นตลาดสดที่เต็มไปด้วยผัก
ผลไม้ ที่ มี ค วามหลากหลายและเปี ่ ย มล้ น ด้ ว ยคุ ณ ภาพ
(ส�ำนักข่าวซี เอ็น เอ็น, 2560)
		 จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นความส�ำคัญ
ของธุรกิจตลาดสดทั้งด้านประเภทของตลาดสด เพื่อจะได้
รู้ถึงตลาดสดที่มีโครงสร้างอาคาร และตลาดสดที่ไม่มี
โครงสร้ า งอาคารเป็ น ธุ ร กิ จ เปิ ด เป็ น ประจ� ำ หรื อ แบบ
ชั่วคราวตามวันที่ก�ำหนด ซึ่งสถานที่ตั้งของตลาดสดที่ท�ำเล
ที่ตั้งและขนาดของตลาดสด รวมทั้งการออกแบบและการ
จัดผังร้านผังตลาดและการตกแต่งของตลาดสด เพื่อจะได้รู้
ถึงลักษณะของการจัดการธุรกิจสด เช่น การจัดกลุ่มสินค้า
ในตลาดสด ก�ำหนดประเภทของสินค้าในตลาดสด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ สาธารณูปโภคของตลาด
การบริ ห ารสิ น ค้ า ให้ มี ค วามหลากหลายในตลาดสด
มาตรฐานของตลาดสด ได้แก่ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยอาหาร และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
การคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นผู้เช่า
ตลาดสด บุคลากรพนักงานในการบริหารตลาดสด การ
อ�ำนวยความสะดวกด้านสถานที่จอดรถของผู้ใช้บริการ
ตลาดสด ซึ่งจะเป็นที่มาแนวทางการจัดการธุรกิจตลาดสด
ในการสร้างคุณค่าตลาดสด สร้างความเด่นให้กับสินค้า
และสร้างความสะดวกสบายในการให้บริการของลูกค้า
รวมทั้งการออกแบบตลาดและจัดท�ำกิจกรรมในการแรง
จูงใจกับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้ารวมทั้งส่งเสริมการลงทุน
และการใช้ เ ทคโนโลยีให้กับ ผู้ป ระกอบการที่เป็น พ่ อ ค้ า
แม่คา้ ในตลาดสด ซึง่ จะได้มาซึง่ ความส�ำเร็จของธุรกิจตลาด

และเล็งเห็นว่าประเด็นของการบริหารจัดการได้กลายเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจตลาดสดให้
สามารถเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นจึงควรมีแนวทางการจัดการ
และความส� ำ เร็ จ ของการประกอบธุ ร กิ จ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร
		 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาตลาดสดที่ได้รับรางวัลหรือมี
ความส�ำเร็จเพื่อให้มีแนวทางการจัดการของการประกอบ
ธุรกิจตลาดสดตามกลุม่ เป้าหมายให้มากทีส่ ดุ โดยการจัดการ
ธุรกิจ รวมทั้งแนวคิดการจัดการที่น�ำมาศึกษาดังกล่าวเป็น
แนวคิดใหม่สำ� หรับการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงบูรณาการ
ที่มองผลลัพธ์ สอดรับกับบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจประเภทตลาดสด
ในประเทศไทยที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันคงมี
ธุรกิจประเภทตลาดสดเพียงไม่กี่แห่งที่มีการด�ำเนินการ
อย่างจริงจัง ซึ่งยังไม่มีการศึกษาให้เห็นผลเด่นชัดที่จะ
ถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ออกมา ทั้งนี้ในการศึกษานี้จะ
สามารถน� ำ ผลวิ จั ย ไปเป็ น แนวทางการวางกลยุ ท ธ์ ก าร
จัดการธุรกิจตลาดสดอื่นๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การธุ ร กิ จ ของการ
ประกอบการของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร
		 2. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่
เป็นพ่อค้าและแม่ค้าของธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
		 3. เพื่อศึกษาหน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
		 4. เพื่อศึกษาตัวชี้วัดความส�ำเร็จการประกอบการ
ธุรกิจตลาดสดของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร
		 5. เพื่อหาแนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จของ
การประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดทางการจัดการธุรกิจ
		 จากการศึ ก ษาแนวความคิ ด และทฤษฎี ด ้ า นการ
จั ด การพบว่ า มี แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปตาม
สถานการณ์หรือสิง่ แวดล้อมในยุคสมัยนัน้ ๆ ทัง้ นีน้ กั วิชาการ
ไทย และนักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
การจัดการที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ดรัคเกอร์
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(Drucker, 2006) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวน
การในการด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
โดยการท�ำหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์การ การชี้น�ำ และการควบคุมองค์การ ส�ำหรับการ
จั ด การสมั ย ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการทดลองจากนั ก ทฤษฎี
จ�ำนวนมากนี้ ได้มีการกล่าวถึงหลายด้าน เช่น ทฤษฎีการ
จัดการเชิงสถานการณ์เป็นทฤษฎีที่ให้ความส�ำคัญต่อการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณ์เฉพาะอย่าง
ขององค์การ ประกอบด้วย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมภายนอก
และบุคลากรขององค์การ นอกจากนี้ยังให้ความส�ำคัญต่อ
ภาวะผู้น�ำเพื่อให้ผู้น�ำเป็นผู้ตัดสินใจต่อสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ทฤษฎีระบบอาศัยแนวคิดด้าน
พฤติกรรมศาสตร์และแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กัน ซึ่งมององค์การเป็นระบบตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่ง
แวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ทุกระบบจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ใช้กระบวน
การแปรสภาพเพื่อเปลี่ยนปัจจัยน�ำเข้าเป็นผลผลิต ระบบ
จะขึ้นกับการป้อนกลับเพื่อสอบผลลัพธ์และปรับปรุงปัจจัย
น�ำเข้า โดยมี 4 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน�ำเข้า ประกอบด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการผลิตสินค้า การบริการและการ
ตัดสินใจ 2) กระบวนการแปรสภาพ ประกอบด้วย การ
จัดการ เทคโนโลยี และการปฏิบัติ การผลิตเพื่อเปลี่ยน
ปัจจัยน�ำเข้าเป็นผลผลิต 3) ผลผลิต ประกอบด้วย สินค้า
และการบริการ ก�ำไรขาดทุน พฤติกรรมของพนักงาน และ
ผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นผลผลิตโดยผู้บริหารในทุกระดับที่
ท�ำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 4) การป้อน
กลับ เป็นข้อมูลเกีย่ วกับสภาพและผลลัพธ์เกีย่ วกับกิจกรรม
องค์การโดยมีลูกค้าคู่แข่งขัน ภาครัฐบาล และผู้จัดหาเป็น
ผู้ป้อนกลับข้อมูลให้กับองค์การ เสมือนเป็นผู้ตรวจการทาง
ธุรกิจ (Bartol and Martin, 1998 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์,
2550 หน้า 25)
แนวคิดธุรกิจตลาดสด
		 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาด ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (2560, หน้า 2) หมายถึง
สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมี
สภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย
ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่
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ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�ำหรับให้ผู้
ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�ำหน่ายประเภทดังกล่าวเป็นประจ�ำ
หรือเป็นครัง้ คราวหรือตามวันทีก่ ำ� หนด ได้กำ� หนดประเภท
ตลาดออกเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดประเภทที่ 1 ต้องมีส่วน
ประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง คือ อาคารสิ่งปลูก
สร้างส�ำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ
อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอด
ยานพาหนะ ตามที่ก�ำหนดไว้ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ข ายของต้ อ งมี แ ละเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
สุขลักษณะ ส�ำหรับตลาดประเภทที่ 2 ต้องจัดให้มีที่ขนถ่าย
สินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดโดยเฉพาะ มีพื้นที่
เพียงพอส�ำหรับการขนถ่ายสินค้าในแต่ละวัน และสะดวก
ต่อการขนถ่ายสินค้าและการรักษาความสะอาด รวมทั้ง
จัดให้มีห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือตามแบบและ
จ� ำ นวนที่ ก� ำ หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร
และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด
แนวคิดผู้ประกอบการตลาดสด
		 ในธุรกิจบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมีบทบาทใน
การด�ำเนินกิจการ ก็คือ ผู้ประกอบการ ย่อมมีความส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้องค์กรสามารถแข่งขันในระบบธุรกิจทั้งภายใน
และระหว่ า งประเทศ ท� ำ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการ
ด�ำเนินงานมีความส�ำคัญในการเพิ่มความเข้มแข็งในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และผู้ประกอบการที่ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นสิ่งส�ำคัญที่บรรดาผู้บริหารต่างไขว่คว้า แต่การที่
จะประสบความส�ำเร็จได้ด้วยตนเองกลับเป็นสิ่งที่ท้าทาย
กว่า เพราะจะได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง อีกทั้งน�ำพา
มาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงที่จะได้รับการกล่าวถึงกันไปอีกนาน
ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของผู้ประกอบการ องค์
ประกอบของคุณลักษณะผู้ประกอบการ คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จ กระบวนการสร้างผู้
ประกอบการใหม่ โครงการระบบพี่เลี้ยง การวิเคราะห์
สภาพปัญหาของผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมของธุรกิจขนาดย่อม และแนวทางในการเริ่มต้น
ธุรกิจ
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค
		 พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การ และ
กระบวนการที่พวกเขาเหล่านั้นใช้เลือกสรร รักษา และ
ก�ำจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ
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แนวคิด เพื่อสนองความต้องการและผลกระทบที่กระบวน
การเหล่ า นี้ มี ต ่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคและสั ง คมพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค
เป็นการสมผสานจิตวิทยาสังคม มานุษยวิทยาสังคม และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อพยายามท�ำความเข้าใจกระบวนการ
ตัดสินของผู้ซื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลพฤติกรรม
ผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และตัวแปรเชิงพฤติกรรม
เพื่อพยายามท�ำความเข้าใจความต้องการของประชาชน
พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปก็ยังพยายามประเมินสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตร
สหาย กลุ่มอ้างอิง และสังคมแวดล้อมด้วยพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริกรทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสินใจทีม่ ผี ลต่อการแสดงออก (รัฐวัชร์
พัฒนจิระรุจน์, 2557)
แนวคิดความพึงพอใจของผู้บริโภค
		 ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นทัศนคตดที่เป็น
นามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ การทีเ่ ราจะทราบว่าบุคคล
นัน้ มีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออก
ทีค่ อ่ นข้างสลับซับซ้อน จึงเป็นการยากทีจ่ ะวัดความพึงพอใจ
ได้โดยตรง แต่สามารถวัดได้โดยทางอ้อม โดยการวัดทีค่ วาม
คิดเห็นของบุคคลเหล่านัน้ และการแสดงความคิดเห็นนั้นจะ
ต้องตรงกับความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจ
ได้ ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจไว้ดังนี้
		 อ�ำพล นววงศ์เสถียร (2561) (2661) ได้ศึกษางาน
วิจยั ความพึงพอใจในสินค้าไพรเวทแบรนด์กบั ความเชือ่ ถือ
ในสินค้าไพรเวทแบรนด์ สะท้อนการตัดสินใจเลือกของผู้
บริโภคใน 2 ด้าน คือ ด้านแรกการรับรู้ต่อสินค้าไพรเวท
แบรนด์ว่าแตกต่างจากตราสินค้าอื่นอย่างไรเมื่อเปรียบ
เทียบกับประสบการณ์ของตนเองที่ผ่านมาในด้านบวก เช่น
ราคาประหยัดกว่าและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีใกล้เคียงกับ
ตราสินค้าสากล ส่วนการจดจ�ำในตราสินค้าได้หมายถึง
ความสามารถของผู้บริโภคที่สามารถแยกแยะและดึงความ
ทรงจ�ำเกี่ยวกับตราสินค้าในด้านบวกได้อย่างถูกต้อง อาทิ
ความคุ้มค่าเมื่อเทียบคุณสมบัติของสินค้ากับราคา เป็นต้น
(Kellelr, 1993) นอกจากนี้ผลวิจัยของ Mosavi and
Ghaedi (2012) พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีความ
สั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวกต่ อ ความเชื่ อ ถื อ ในสิ น ค้ า ทั้ ง ความพึ ง
พอใจในสิ น ค้ า และการจดจ� ำ สิ น ค้ า เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์

ส�ำคัญให้สินค้าของธุรกิจมีความแตกต่างจากสินค้าของ
ธุรกิจ คู่แข่งขันและน�ำไปสู่ความเชื่อถือในตราสินค้าของ
ธุ ร กิ จ คู ่ แ ข่ ง ขั น และน� ำ ไปสู ่ ค วามเชื่ อ ถื อ ในตราสิ น ค้ า ใน
ระยะยาวได้ (Navavongsathian, 2017)
แนวคิดความส�ำเร็จของธุรกิจตลาดสด
		 ศาสตราจารย์ ดร.รอเบิรต์ แคปแลน จาก Harvared
Business School และ ดร.เดวิด นอร์ตัน (Kaplan &
Nortion, 1996) ได้อธิบายหลักการและความหมายของ
การประเมินองค์กรแบบสมดุล หรือการประเมินการปฏิบัติ
งานทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินเชิงกลยุทธ์ไว้วา่ ระบบ
การประเมินผลงานการท�ำปฏิบัติงานที่ใช้ตัวชี้วัดเป็นตัว
สะท้อน ซึ่งระบบการประเมินนี้จะน�ำมาใช้ในการวัดผลว่า
คุ้มค่ากับการท�ำงานหรือไม่ Balanced Scorecard เป็น
ตัดผลทางการจัดการที่จะช่วยในการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและการวัดช่วยให้องค์กรเกิด
คามเป็นระบบแบบเดียวกัน และเน้นในสิ่งที่ส�ำคัญที่มีผล
ต่อความส�ำเร็จขององค์กร ต่อมาองค์กรและบริษัทต่างๆ
ได้น�ำ Balanced Scorecard มาใช้ในการประเมินผลการ
ด�ำเนินงานของบริษทั ซึง่ ได้ผลดี และมาตรการ (Measures)
และจะต้องร่วมกันด�ำเนินการงานที่ส�ำคัญ 2 งาน คือ การ
ก�ำหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และการใช้
ตารางกรอบการประเมินโดยทั้ง 2 งาน มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน ทั้ง 4 มุมมอง ได้แก่ การเงิน ลูกค้า
กระบวนการภายในและการเรี ย นรู ้ แ ละการพั ฒ นา มี
ตัวอย่างของการวัดโดยทั่วไปในองค์กรทางธุรกิจ (วุฒิพงค์
ครอบบัวบาน, 2561) จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร ผู้
วิจัยได้ให้ความส�ำคัญทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและท�ำการสรุป
เป็นตารางเพื่อใช้ประกอบการศึกษาในงานวิจัยนี้ต่อไป
โดยผู้วิจัยเห็นความส�ำคัญของแนวคิด ทฤษฎีแต่ละส่วนว่า
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวแปรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้

ขอบเขตของการวิจัย

		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การสู ่ ค วาม
ส�ำเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจตลาดสดและปัจจัยความส�ำเร็จของ
ธุรกิจตลาดสดรวมทั้งการบริหารจัดการของการประกอบ
ธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนด
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ขอบเขตการวิจัยดังนี้
		 ขอบเขตเนื้ อ หา แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทางการ
จัดการธุรกิจ (Drucker, 2006) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธุรกิจตลาดสด (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข, 2551)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ประกอบการตลาดสด (Longenecker, Moore, Petty and Palich, 2006) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2561), แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้
ตัวแปรอิสระ
ลักษณะการประกอบการธุรกิจตลาดสด (ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ
หรือผู้จัดการของธุรกิจตลาดสด)
1) ประเภทของตลาดสด
- ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะ
ของตลาดพ.ศ.2551 และดําเนินกิจการเป็นประจําหรืออย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาดพ.ศ.2551 และดําเนินการเป็นประจําหรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2)ลักษณะสถานที่ตั้ง ทําเลและขนาดของตลาดสด
3)ลักษณะการดําเนินธุรกิจตลาดสด
4)การออกแบบและการจัดผังร้านผังตลาดและการตกแต่งของตลาดสด
5)การเป็นสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย
6)ลักษณะการให้เช่าของผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า
7)การจัดกลุ่มสินค้าในตลาดสด
8)กําหนดประเภทของสินค้าในตลาดสด
9)บรรยากาศสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานความสะอาดทีถ่ ูกสุขลักษณะ/
ของตลาดสด
10)สาธารณูปโภคของตลาดสด
11)การคัดเลือกผู้เช่าแผงที่พ่อค้าและแม่ค้าตลาดสด
ลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงธุรกิจตลาดสดที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า
1) ประเภทของสินค้าที่จําหน่าย
2) ลักษณะการเช่าแผง เช่นสัญญาการเช่า เป็นรายวันรายเดือน หรือ/
รายปี และระยะเวลาการเช่า
3)ลักษณะการจําหน่ายขายสินค้า
4)การเลือกใช้บริการเช่าพื้นที่ในการเช่าแผงในตลาดสด
5)ความพึงพอใจของผู้เช่าแผงของธุรกิจตลาดสด
ลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ ป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด
1)ประเภทของสินค้าที่ซื้อในตลาดสด
2)การเลือกซื้อสินค้าได้แก่ ราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า สถานที่ซื้อสินค้า
และช่องทางการจัดจําหน่ายของสินค้า
3)ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการและซื้อสินค้า
หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจตลาดสด
1) กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจตลาดสด
2) การรักษาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจตลาดสด

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บริโภค (Maslow) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความส�ำเร็จ
ของธุรกิจตลาดสด (Kaplan and Norton, 1996)
		 ด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการศึกษาวิจัย
ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นเจ้าของธุรกิจหรือผูจ้ ดั การ
ตลาดสด 8 ท่าน, ผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้
เช่าตลาดสด 48 ท่าน และผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าใน
ตลาดสด 48 ท่านในกรุงเทพมหานครเป็นตลาดในพื้นที่ 50
เขตของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งตามพื้นที่กลุ่มเขตของ
ผังเมืองออกเป็น 6 กลุ่มเขตการวางผัง นักวิชาการและผู้
ดม สมบูรณผฐล3 ท่าน
เชี่ยวชาญ 12 ท่าน และหน่วอุยงานภาครั
ตัวแปรตาม
การจัดการธุรกิจตลาดสด
1) หลักการจัดการธุรกิจตลาดสด
-มาตรฐานการจัดการธุรกิจตลาดสด
1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2) ด้านความปลอดภัยผู้บริโภค
3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
4) ด้านสินค้าของตลาดสด
-การวางแผนธุรกิจตลาดสด
-การสร้างความเด่นให้สินค้าตลาดสด
-การจัดทํากิจกรรมธุรกิจตลาดสด
2)หลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและการ
บริการ
-สร้างความสะดวกสบายในการให้บริการ
ของลูกค้า
-การออกแบบตลาดสดในแบบทันสมัย
-การส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบการที่เป็น
พ่อค้าแม่ค้าตลาดสด
-การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการตลาด
สด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของธุรกิจตลาดสด
-มีการขยายกิจการธุรกิจตลาดสด
-มีการยอมรับของสมาชิกสมาคมตลาดสดไทย
-มีสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการหลากหลาย
-มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดให้ได้
มาตรฐาน
-มีการยอมรับในการจัดอันดับตลาดสดที่ติด
อันดับตลาดยอดนิยม
-มีความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเป็นผู้เช่าแผง
และผู้ซื้อสินค้า

แนวทางการจัดการสู่ความสําเร็จของการ
ประกอบธุรกิจตลาดสด
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

		 เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยผู้วิจัยศึกษาสภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจตลาดสด และปัจจัยความส�ำเร็จของธุรกิจตลาดสด
รวมทั้งการบริหารจัดการของการประกอบธุรกิจตลาดสด
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมการศึกษาสภาพปัจจุบนั การบริหารจัดการ
ธุรกิจตลาดสด ขั้นตอนที่ 2 หาปัจจัยของความส�ำเร็จ
และการบริ ห ารจั ด การของประกอบธุ ร กิ จ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ของ
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้จัดการตลาดสด
ผู้ประกอบการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้เช่าตลาดสด ผู้
บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด หน่วยงานภาครัฐ และ
ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการด้านการศึกษาจากนัน้
น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการท�ำการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อก�ำหนดแนวทางการจัดการของ
การประกอบธุรกิจตลาดสด และเขียนรายงานโดยใช้การ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการวิจัยและพื้นที่ในการ
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้
		 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการวิจัยและพื้นที่ในการ
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี้
		 1 กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ
ของธุรกิจตลาดสด โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการ
เลือกแบบวิธีจับสลากท�ำการจับสลากรายชื่อตลาดสด เป็น
ตลาดในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยตามพื้นที่
กลุ่มเขตการวางผังเมือง ออกเป็น 6 กลุ่มเขตการวางผัง
จ�ำนวน 8 ท่าน
		 2 กลุ่มผู้เช่าแผงธุรกิจตลาดสดที่เป็นพ่อค้าและ
แม่ค้าโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เป็นตลาดในพื้นที่ 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร โดยตามพืน้ ทีก่ ลุม่ เขตการวางผังเมือง
ออกเป็น 6 กลุ่มเขตการวางผัง จ�ำนวน 48 ท่าน
		 3 กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดโดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นตลาดในพื้นที่ 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร โดยตามพื้นที่กลุ่มเขตการวางผังเมือง

ออกเป็น 6 กลุ่มเขตการวางผัง จ�ำนวน 48 ท่าน
		 4 กลุ่มนักวิชาการพาณิชย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน
ธุรกิจตลาดสด หรือนักวิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านธุรกิจ
ตลาดสดที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ�ำนวน
12 ท่าน
		 5 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ที่ท�ำหน้าที่ดูแลตลาดสด
ในกรุงเทพมหานคร ใช้วธิ กี ารเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จ�ำนวน 3 ท่าน
เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล เป็ น การศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร (Documentary
Study) และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับทางการจัดการธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธุรกิจตลาดสด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ตลาดสด แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านความยัง่ ยืน แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความส�ำเร็จของ
ธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้วิจัย
น�ำผลการศึกษาค้นคว้าเอกสาร มาเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดโครงร่างการสัมภาษณ์ แล้วน�ำไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ แล้วจึง
น�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�ำ
ไปท�ำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้
เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญตามที่ก�ำหนดต่อไป โดย
แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึง่ โครงสร้าง ค�ำถามจะเป็นประเภท
ค�ำถามแบบปลายเปิด

การวิเคราะห์ข้อมูล

		 การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ใช้เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับทางการจัดการธุรกิจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ธุรกิจตลาดสด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ประกอบการ
ตลาดสด แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านความยัง่ ยืน แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความส�ำเร็จของ
ธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
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		 ผู ้ วิ จั ย น� ำ ผลการศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารมาเป็ น
แนวทางในการก�ำหนดโครงร่างการสัมภาษณ์ แล้วน�ำไปให้
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการวิ จั ย ตรวจสอบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้
สมบูรณ์ แล้วจึงน�ำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจ
สอบปรับปรุงและให้ความเห็นเพื่อความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�ำไปท�ำการสัมภาษณ์ผู้
ประกอบการทีเ่ ป็นเจ้าของธุรกิจหรือผูจ้ ดั การธุรกิจตลาดสด
ผูเ้ ช่าแผงธุรกิจตลาดสดทีเ่ ป็นพ่อค้าและแม่คา้ กลุม่ ผูบ้ ริโภค
ที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสด นักวิชาการและหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญตามที่ก�ำหนดต่อไป โดย
แบบสัมภาษณ์เป็นแบบกึง่ โครงสร้าง ค�ำถามจะเป็นประเภท
ค�ำถามแบบปลายเปิด อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ
เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ ปากกา และสมุดบันทึก
		 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา แนวทางการ
จัดการสู่ความส�ำเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอน�ำเสนอผลวิจัยดังนี้

ผลการวิจัย

		 จากการศึ ก ษาสภาพการจั ด การธุ ร กิ จ ของการ
ประกอบการของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้ จิ ยั ได้นำ� หลักการจัดการธุรกิจตลาดสด
และหลักการจัดการด้านสภาพแวดล้อมและบริการ และได้
คั ด เลื อ กองค์ ป ระกอบที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด มาเป็ น
แนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกที่เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องจ�ำนวน 8 ท่าน โดยสัมภาษณ์เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า หลักการจัดการธุรกิจตลาดสดต้องรู้
มาตรฐานการจั ด ท� ำ ตลาดสดตามกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ย
สุ ข ลั ก ษณะของตลาดทั้ ง แบบมี โ ครงสร้ า งและไม่ มี
โครงสร้างที่มีเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยผูบ้ ริโภค ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และ
ด้านสินค้าทีจ่ ดั จ�ำหน่ายในตลาดสดที่ ว่าการจัดท�ำตลาดสด
นั้นมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้างคือ อาคาร
สิ่งปลูกสร้างส�ำหรับผู้ขายของทั้งของภาครัฐและเอกชน
ต้องมีมีความคงทนแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยกับผู้บริโภค
และผู้เช่าแผงของพ่อค้าและแม่ค้าที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอยและที่จอดยานยานพาหนะ และมีลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจตลาดสดมีทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งมี
การออกแบบและการจัดผังร้านผังตลาดและการตกแต่ง
ของตลาดสดการจัดผังร้านภายในโดยแบ่งเป็นโซนตาม
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ประเภทของสินค้า ซึง่ ลักษณะการให้เช่าของผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้ามีการท�ำสัญญาเป็นรายปีและจ่าย
ค่าเช่าเป็นรายเดือน โดยมีการจัดกลุ่มสินค้าในตลาดสดมี
การก�ำหนดประเภทของสินค้าในตลาดสด โดยมีการแบ่ง
โซนการขายทีถูกสุขลักษณะของตลาดสดซึ่งสอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551
(ราชกิจจานุเบกษา, 2551) และตลาดสดมีการวางแผน
ของผู้รับผิดชอบทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ผู้รับผิดชอบ
ต้องสร้างความเด่นให้สินค้าตลาดสดมีความน่าสนใจโดย
ควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธี
การใหม่ที่ดีกว่าเดิมน�ำมาใช้กับการบริหารธุรกิจ เป็นผู้เข้า
ถึงปัญหาแล้วหาทางแก้ไขหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือบริการปรับปรุงกระบวนการด�ำเนินงานอยู่ตลอดเวลา
และยังสอดคล้องผลงานวิจัยของ นฤมล ลิ้มฬหะพันธ์
(2560) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและความ
ส�ำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนมไทย พบว่า นวัตกรรม
การจัดการด้านการผลิตให้ความส�ำคัญด้านการใช้วัตถุดิบ
ที่ มี แ ละเน้ น ด้ า นคุ ณ ภาพของการหาวั ต ถุ ดิ บ จากผู ้ จั ด
จ�ำหน่ายมาใช้พัฒนาส่วนความส�ำเร็จของธุรกิจด้านการ
ตลาดในส่วนของธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
		 จากการสัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้องเป็นนักวิชาการ 12 ท่าน
พบว่าได้ให้แนวทางการจัดกิจกรรมตลาดสดในแต่ละกลุ่ม
ตามเขตพื้นมีการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งกิจกรรม
นั้นก็แตกต่างกันไปตามพื้นที่ ส่วนใหญ่ผู้บริโภคจะเป็นนัก
ท่องเที่ยวเน้นด้านการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต
แบบแท้จริงในชุมชน จัดให้มีห้องน�้ำที่สะอาด และจัด
ห้องน�้ำให้ส�ำหรับผู้พิการมีของสถานที่จำ� หน่ายของที่ระลึก
จัดกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการ ผู้
ประกอบการ ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและ
ต่างประเทศรวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น ให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งเรื่องสถานที่ การบริการ ความสะอาดและสินค้าที่มี
ความปลอดภั ย ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
กัญญามน อินหว่างและคณะ (2560) ได้ศึกษารูปแบบการ
จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ด้านศักยภาพดึงดูดของ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมแตกต่างตามพื้นที่ เช่น สถานที่
จัดกิจกรรมในวัดส่วนใหญ่เน้นด้านการให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาสัมผัสวิถีชีวิตแบบแท้จริงในชุมชน จัดให้มีห้องน�้ำ และ
สุขาที่สะอาด มีการจัดสถานที่จ�ำหน่ายของที่ระลึก มีการ

94

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

พัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีการจัดกิจกรรมที่เน้นจัดกิจกรรม
ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ
และชุมชนในท้องถิ่น
		 จากการศึกษาลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่
เป็นพ่อค้าและแม่ค้าของธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้น�ำลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงมาเป็นหลัก
การจัดการธุรกิจตลาดสด และได้คัดเลือกองค์ประกอบที่มี
ความส�ำคัญมากที่สุดมาเป็นแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึก
ของผู ้ เ ช่ า แผงที่ เ ป็ น พ่ อ ค้ า และแม่ ค ้ า หรื อ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ�ำนวน 48 ท่านโดยสัมภาษณ์เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่เป็นพ่อค้าและแม่ค้า
จะเป็ น จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า และประเภทสิ น ค้ า จะเป็ น สิ น ค้ า
ส�ำเร็จรูปเพื่อความรวดเร็วในการบริการในผู้บริโภคที่มี
ความเร่งรีบ และสินค้าจะเน้นปลอดสารพิษและรับประกัน
สินค้าทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต
วันต๊ะเมล์ (2560) โดยพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนใน
บริบทของไทยนั้น ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความยั่งยืน
ทั้งสิ้น 3 มิติ ประกอบด้วย มิติทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การซื้อ
สินค้าหรือบริการอย่างพอประมาณ ไม่มากหรือน้อยเกิน
ไป, การวางแผนการใช้จา่ ยเงินในแต่ละเดือนอย่างรอบคอบ
และการใช้สินค้าหรือบริการที่หาได้มาโดยสุจริต มิติทาง
สังคม ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือบริการ
ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การเลิกใช้โฟมในการบรรจุอาหาร และ
การแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
		 จากการศึ ก ษาหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารสนั บ สนุ น
ของผู้ประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร จาก
การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐจ�ำนวน 3 ท่าน เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดตั้งตลาดสดพบว่า แนวทางการจัดตั้งตลาด
ควรมีการก�ำหนดระเบียบประเภทของผู้ค้ารวมถึงการจัด
ระเบียบการแบ่งประเภทของสินค้า เป็นหมวดหมู่เพื่อง่าย
ต่อการดูแลเรื่องสุขลักษณะและสะดวกต่อผู้ใช้บริการรวม
ถึงข้อบังคับของการจัดตั้งตลาดที่ควรมีคือเรื่องของห้อง
สุขาและการวางระบบการระบายน�้ำระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ของตลาดรวมถึงสถานที่ส�ำหรับที่จะเป็นสถานที่ในการทิ้ง
ขยะสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ ซึง่ ถือเป็นหลักเกณฑ์สำ� คัญทีผ่ ปู้ ระกอบ
การจะต้องด�ำเนินการไม่ว่าผู้ประกอบการจะขออนุญาต
การจัดตั้งตลาดประเภทมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่ง

สอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด
พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุเบกษา, 2551)
		 จากการศึ ก ษาลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ความส� ำ เร็ จ การ
ประกอบการธุ ร กิ จ ตลาดสดของผู ้ ป ระกอบการใน
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น�ำหลักความส�ำเร็จของธุรกิจ
ตลาดสดได้คัดเลือกองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญมากที่สุด
มาเป็นแนวทางการสัมภาษณ์เจาะลึกที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 8 ท่านโดยสัมภาษณ์เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าผู้บริโภคเป็นคนในแหล่งชุมชนและนักท่องเที่ยวที่
เป็นคนไทยและคนต่างชาติ จะมีการติดตามหาตลาดสด
ติดอันดับที่น่าเดินน่าซื้อในกรุงเทพมหานครจะเป็นการ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า ที่ ภ ายในตลาดส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น อาหาร
ส�ำเร็จรูปราคาไม่แพงเกินจริงคุณภาพสินค้าเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ภมรย์ สกุลเลิศวัฒนาและ
คณะ (2561) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้ออาหารพร้อมรับประทานในร้านสะดวกซื้อของผู้สูงอายุ
ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทาน
ในร้านสะดวกซื้อมีรายด้านดังนี้ ด้านโดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส�ำคัญในการเลือกซื้อสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ผู้ให้
บริการ ลักษณะทางกายภาพของสถานทีผ่ ลิตภัณฑ์ กระบวน
การให้บริการ การส่งเสริมการตลาด และมาตรฐานของ
ราคาตามล�ำดับ และยังพบว่าธุรกิจตลาดสดจะมีการขยาย
กิจการและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในการน�ำระบบ
สารสนเทศมาช่วยช่องทางการจัดจ�ำหน่ายของตลาดสด
ออนไลน์ และมีแนวคิดหลักคือต้องการส่งเสริมรายได้ให้
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเพิ่มขึ้นอีกช่องทางแอพพลิเคชั่น FRESH
และค่ อ นข้ า งได้ รั บการตอบรั บที่ ดี เนื่ อ งจากได้ ข องใน
คุ ณ ภาพสดใหม่ ข องสิ น ค้ า วั น ต่ อ วั น และบริ ก ารส่ ง ถึ ง ที่
พร้อมประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นและการเป็นสมาชิกของ
สมาคมตลาดไทย
		 จากการศึกษาแนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จ
ของการประกอบการธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาของกลุ่มนักวิชาการ ประกอบด้วยกลุ่มนัก
วิชาการ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างเครือข่ายของการ
ประกอบการธุรกิจตลาดสด เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีเครือข่าย
และช่องทางในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าได้กว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งต้องมีการสร้างพันธมิตร
เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนื่องจากมีนักลงทุนต่าง
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ชาติจะเข้ามาแย่งตลาดในอนาคตเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ โกสินทร์ ช�ำนาญพล (2558) ได้ศึกษา
การพัฒนารูปการจัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน พบ
ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการ
ศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรบูรณาการการ
ท�ำงานร่วมกัน ในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการ
จัดการเครือข่ายการตลาดวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่
ระดับชุมชน และขยายสูร่ ะดับภาคประเทศและต่างประเทศ
โดยวางแผนการตลาดพร้ อ มขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มทั้ ง ควรสร้ า งช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าสารการท่องเที่ ย ว
ชุมชนที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อหลายช่องทาง
		 จากแนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จของธุรกิจ
ตลาดสดในกรุงเทพมหานครในการศึกษาครั้งนี้ได้ท�ำการ
ศึกษากลุ่มลักษณะการประกอบธุรกิจตลาดสด ตามเขต
การวางผังทั้งหมด 6 กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเขตการวางผัง
พื้นที่ 1 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มเขตการวางผังพื้นที่ 2 ศูนย์กลางธุรกิจและพาณิชยกร
รม กลุ่มเขตการวางผังพื้นที่ 3 อยู่อาศัย กลุ่มเขตการวางผัง
พื้นที่ 4 อยู่อาศัยชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออก
กลุม่ เขตการวางผังพืน้ ที่ 5 อยูอ่ าศัยชานเมืองและเกษตรกรรม
ฝั่งตะวันตกตอนบน กลุ่มเขตการวางผังพื้นที่ 6 อยู่อาศัย
ชานเมืองและเกษตรกรรมฝั่งตะวันตกตอนล่าง ซึ่งให้ความ
ส�ำคัญมาตรฐานการจัดการธุรกิจตลาดสด ได้แก่ ด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยผู้บริโภค ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสินค้าของตลาดสด ด้านการจัด
กิจกรรมต้อนรับผู้บริโภค ที่เป็นผู้เช่าแผง ผู้ซื้อสินค้าที่เป็น
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศและชุมชนใน
พื้นที่ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกของตลาดทุกด้าน และ
การเพิ่ ม ช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยให้ กั บ ผู ้ เ ช่ า แผงที่ เ ป็ น
พ่อค้าและแม่ค้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
จึงมีคู่มือการให้แนวทางการจัดการและความส�ำเร็จของ
ธุรกิจตลาดสด

สรุป และข้อเสนอแนะ

		 การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จของ
การประกอบธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
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		 1. จากผลวิจัยลักษณะสภาพการจัดการของการ
ประกอบการของผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ตลาดสดใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ามี แนวทางให้ผู้ประกอบการของ
ตลาดสดด�ำเนินการ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะบรรยากาศ
และสุขลักษณะของตลาดที่ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
ด้านพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย ด้านบริการที่ขาย
ให้มีความสะดวกสบายโดยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ที่
สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ด้านการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริม
ในการลงทุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ จากการให้ ส มาคม
ตลาดสดไทยเป็นตัวแทนในการน�ำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ
เข้าใจวิธีการขายในระบบออนไลน์ เฟสบุ๊คส์ อินสตาแกรม
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้กับ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 2. จากผลวิจัยลักษณะพฤติกรรมของผู้เช่าแผงที่
เป็นพ่อค้าแม่ค้าของธุรกิจตลาดสดในกรุงเทพมหานคร
พบว่าแนวทางมาตรฐานตลาดสดที่ได้ก�ำหนดในราชกิจจา
นุเบกษาที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ และผู้เช่า
แผงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าน�ำมาลงปฏิบัติ ดังนั้นผู้ประกอบการ
ธุ ร กิ จ ตลาดสดควรน� ำ ไปวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ประกอบการที่
เป็นผู้เช่าและผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อสินค้าในตลาดสดแบบ
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการน�ำรูปแบบประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
		 3. จากผลวิจัยตัวชี้วัดความส�ำเร็จของการประการ
ของผู้ประกอบการตลาดสดในกรุงเทพมหานคร พบว่า
การรูด้ า้ นมาตรฐานจัดการกับธุรกิจตลาดสด การจัดกิจกรรม
ในการสร้างความสนใจ และการสร้างความเด่นในตัวสินค้า
และการจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ จากข้อมูล
นี้จึงควรน�ำไปวางแผนด้านกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจตลาดสด
ทั้งในด้านการจัดการ การวางมาตรฐาน การจัดกิจกรรม
การให้ผู้เช่าเข้ามีส่วนร่วมของตลาดสด ที่ประสบความ
ส�ำเร็จ ทั้งนี้ตลาดสดมีหลายประเภท และยังคงยั่งยืน จึง
ควรมีการศึกษาถึงตลาดสดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
แบบครบวงจร ควรมีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ โดย
ขอให้หน่วยงานราชการเป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติ ให้ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการธุรกิจตลาดสดของ
แต่ละเขตระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ตลาดสดในแต่ละพื้นที่เพื่อความส�ำเร็จของธุรกิจ
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		 4. จากผลวิจัย แนวทางการจัดการสู่ความส�ำเร็จ
ของการประกอบธุรกิจตลาดสด พบว่า การประกอบการ
ธุรกิจตลาดสด ต้องมีการวางแผนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ในรูปแบบการอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ การหาจุดเด่น
ของตลาดและออกแบบสิ น ค้ า ให้ มี ค วามเป็ น ที่ น ่ า สนใจ
และหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายหลายรูปแบบเป็นเพิ่มช่อง

ทางรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรน�ำแนวทางการจัดการและ
ความส�ำเร็จในการกอบธุรกิจตลาดสดไปสร้างคู่มือการเช่า
แผงตลาดสดให้กับผู้เช่าแผงทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อ
ให้ผู้เช่าเข้าใจหลักการ และนโยบายที่ชัดเจนรวมทั้งเป็น
คู่มือให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจัดตั้งตลาดสดต่อไป
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