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บทคัดย่อ (Abstract)
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษากาเนิดและพัฒนาการของตลาดสด อาเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด 3) เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาตลาดสด โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ผู้บริหารตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ ส่วนกลุ่มตัวอย่างเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาลสังขะ จานวน 80 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ การนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีเรียงความเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงปริมาณ
นาเสนอทางสถิติด้ว ยค่าเฉลี่ย และร้ อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ทาให้ เกิดตลาดสด คือ
เส้นทางการคมนาคม, การเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ข้อบังคับของราชการ 2) พัฒนาการของผู้ค้า
รายย่อย พบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และเคยประกอบอาชีพเกษตรกร
มาก่อน สาเหตุที่มาประกอบอาชีพค้าขายเนื่องจากเห็นว่าเป็นงานที่เบาสบายกว่าทาการเกษตร มี
รายได้ทุกวัน และสามารถเลี้ ย งครอบครั ว ได้ โดยมีรายได้เฉลี่ ยวันละประมาณ 300-500 บาท
3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาตลาดสด อยากให้ปรับปรุงและพัฒนาด้านสุขลักษณะ
โดยเฉพาะความสะอาด การจัดเก็ บขยะ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนมาจับจ่ายในตลาดสด
เพิ่มมากขึ้น
คำสำคัญ (Keywords) : ตลาดสด, ผู้ค้ารายย่อย, อาเภอสังขะ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the origin and development
of the fresh market in Sangkha District, Surin Province 2) to study the development
of small traders in the fresh market 3) to search for suggestions for the development
of the fresh market. The research uses a combination of qualitative and quantitative
research methods. Qualitative sample groups are market executives and small
traders. The quantitative sample consisted of 80 small traders in Sangkha fresh market
by using questionnaires and interviews. Qualitative data were using a descriptive essay
method. For quantitative data, use a Mean and Percentage. The results of the
research are as follows: 1) The factors that cause the fresh market are transportation
routes, economic growth, and government regulations. 2) Small traders' development
found that; most of the small traders are female and living in the area who have
previously been farmers. The reason for being a small trader because it is an easy
job, and earning a daily income and being able to support the family, with an average
income of 300-500 baht per day. 3) Suggestions on how to improve and develop the
fresh market, found that; the small traders and consumers want to improve on
hygiene, especially cleanliness, waste management, car parking and public relations
for more people to shop in the fresh market
Keywords : Fresh Market, Sangkha District, Small Traders

บทนำ (Introduction)
อาเภอสังขะเป็นอาเภอหนึ่ งของจั งหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 48
กิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบ ในอดีตนั้นเรียกว่า บ้านโคกอัจจะ (หรือบ้านดงยาง) ต่อมาในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ครั้งแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) ได้รับการยกเป็นฐานะ
ขึ้นเป็นเมืองและทรงพระราชทานนามว่า เมืองสังขะ มีพระสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เจ้าเมืองคน
แรก และคงดารงฐานะเป็นเมืองเรื่อยมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2450 จึงถูกยุบลงเป็นอาเภอ เรี ยกว่า
อาเภอสังขะ ขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน (Sangkha Community Development
Office, 2018)
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ความเป็นมาของอาเภอสังขะทั้ง ด้านการเมือง การปกรอง สังคม เศรษฐกิจ ของ พบว่า
สภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นระหว่างปี พ.ศ. 2302 เป็นเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม พึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็น
สาคัญ ผลผลิตได้มาจากป่าไม้ เช่น นอรมาด งาช้าง แก่นสน ปีกนก เป็นต้น และมีการส่งส่วยสินค้า
เหล่านี้ไปยังกรุงศรีอยุธยาเพื่อทาการค้ากับต่างประเทศต่อไป ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มมีการ
ซื้อขายในแถบนี้ ช่วงปี พ.ศ.2325 มีพ่อค้าชาวเวียดนามมาซื้อโค กระบือ ถึงหัวเมืองขุขันธ์ ผ่านมา
ทางช่องโพย (จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อนาโค กระบือไปยังพนมเปญ กัมพูชา ดังนั้นสังขะจึงเป็นเส้นทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญในขณะนั้นเพื่อติดต่อซื้อขายกับกัมพูชา ซึ่งยังคงเป็นระบบแลกเปลี่ยน เช่น ปลา
แลกเกลือ พืชผักแลกกับเครื่องนุ่งห่ม หรือภาชนะ เป็ นต้น สินค้าที่ผลิตเองใช้เองก็มีหม้อดิน ซึ่ง
บริเวณบ้านตะกอยอด ตาบลพระแก้ว เป็นแหล่งผลิตหม้อดินที่สาคัญของอาเภอ (Kongsap, 2001 :
18)
จากบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย ได้กล่าวถึงอาเภอสังขะในด้านการค้าเมื่อปี พ.ศ.2440 ว่า
เมืองหรืออาเภอสังขะ เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านประมาณ 100 หลังคาเรือน ตั้งกระจัดกระจายอยู่บริเวณ
ป่าที่เป็นเนินสูงและล้อมรอบด้วยที่ราบเป็นทราย ทางด้านริมฝั่งซ้ายของลาน้าสติงสแรล ซึ่งในช่วง
ฤดูแล้งนั้น เมื่อบ่อน้าในชุมชนขาดน้า ชาวบ้านก็ได้อาศัยน้าห้วยนี้ในการอุปโภคบริโภค เมืองสังขะ
ตอนนั้นไม่มีทั้งตลาดสด ไม่มีการเก็บภาษีและการผูกขาด แต่ยังคงมีการค้าสุราและฝิ่นอย่างเสรี
โดยมีกลุ่มคนจากเมืองสยามและคนจีน เดินทางเข้ามาเพื่อทาการค้าแต่ว่าไม่ได้พักอยู่ที่นี่ เพราะกลัว
คุณไสย์ของคนท้องถิ่น ...ทั้งนี้ในเมืองจะไม่มีปลา ที่หาได้ก็จะมีก็แต่เพียงข้าว เกลือ และพริก เท่านั้น
(Aymonier, 2000 : 188)
ระหว่าง พ.ศ. 2450-2509 เศรษฐกิจการค้าเมืองสังขะเริ่มคึกคักเมื่อมีกลุ่มพ่อค้าชาวจีนเดิน
ทางเข้ามาประกอบการค้าในจังหวัดสุรินทร์โดยทางรถไฟ และเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ของจังหวัด
สุรินทร์ โดยแต่ละคนก็จะนาประสบการณ์การค้าจากแผ่นดิน จีนมาใช้ทามาหากินในแผ่นดินสยาม
เมื่อเริ่มสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้แล้ว ก็เริ่มระบบการค้า การสะสมทุน การถือครองที่ดิน
การตั้งกิจการทางการค้า และผลกระทบทางเศรษฐกิจของอาเภอสังขะเริ่มขึ้นเมื่อมีการเลี้ยงไก่ในตัว
เมือง และขยายสู่ชาวบ้าน เป็นการเลี้ยงไก่พันธุ์แทนไก่พื้นเมือง เพื่อการค้า (Kongsap, 2001 : 2829)
ด้านการค้าขายและตลาดสดในจังหวัดสุรินทร์ในระยะเริ่มต้นนั้น แม่ค้าตลาดเช้าเริ่มต้นจาก
การที่ชาวบ้านนาสินค้าพวกผักพื้นเมือง ปลา กบ ไก่ ไข่ ข่าวสาร มะพร้าว และอื่น ๆ ที่มีตามฤดูกาล
เช่น เห็ด เอามาขายที่ตลาดสดเทศบาล โดยระยะแรกผู้ขายก็คือชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียง เอา
ของมาขายตอนเช้าพอถึงช่วงสาย ๆ ก็กลับ เมื่อการคมนาคมและถนนหนทางสะดวก พวกหมู่บ้าน
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อื่นที่อยู่ไกลออกไปที่มีรถยนต์ก็พามาขายตัง้ แต่เช้ามืดจนถึงเวลาสายก็กลับ กิจการในตลาดเช้าทาให้
สตรีในชนบทได้เสาะหาสินค้าต่าง ๆ เช่น กล้วย มะพร้าว กบ ปลา ขิง ข่า ขี้เหล็ก ไก่ เป็ด ไข่ พืชผัก
สวนครัวต่าง ๆ มากมาย โดยบางคนก็ไปเก็บจากป่ า จากรั้วบ้าน บางคนก็รับซื้อจากชาวบ้านด้วย
กันเอง เอามาขายที่ตลาดพอได้กาไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อให้เกิดอาชีพค้าขายนี้ขึ้น เงินที่ได้จากการค้า
ขายนี้หากเก็บจากป่าก็กาไรทั้งสิ้น (Kaendiew, 1991 : 110-112)
ทั้งนี้ นอกจากจากตลาดจะเป็น สถานที่ชุมนุมที่เกิดขึ้นประจาหรื อเป็นครั้งคราวหรือตาม
วันเวลาที่กาหนด สาหรับผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อจาหน่ายสินค้าประเภทต่าง ๆ แล้ว ตลาดและตลาดสด
ยังเป็น แหล่ งชุมนุ มที่ผู้ ม าชุมนุ มจั กต้ อ งระลึ ก และรั บรู้ ตลอดจนถือปฏิบัติเ พื่ อให้ เ กิดหรื อ สร้ า ง
บรรยากาศที่เกื้อกูลแบบกัลยาณมิตร ภายใต้ดุลยภาพในมิติต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ดังนั้น เจ้าของหรือผู้กากับดูแล จักต้องทบทวน ตลอดจนสร้างและ
หนุนเสริมรวมถึงรังสรรค์บรรยากาศ หรือสร้างสภาพแวดล้อมอันพึงประสงค์ (Arevart, 2010 : 23)
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งนอกจากจะมีตลาดสดที่กระจายอยู่
ตามแหล่ งชุมชนต่าง ๆ แล้ ว ยั งมีห้ างสรรพสิ น ค้า ร้านมินิมาร์ท และไฮเปอร์มาร์ท เกิดขึ้น อี ก
มากมาย ทาให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ค้ารายย่อยและระบบทุน โครงการวิจัยนี้จึงได้
ดาเนินการขึ้น เพื่อศึกษากาเนิ ดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาล
ตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพกาลที่
เปลี่ยนไป อันจะเกิดประโยชน์แก่ ผู้บริหารตลาด ผู้ค้ารายย่อยและผู้บริโภค หากผู้ค้ารายย่อยไม่
สามารถดารงชีพในวิถีของตนเองได้ ความด้อยโอกาสของผู้คนกลุ่มนี้จะเพิ่มความเหลื่อมล้ามากขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษากาเนิ ดและพัฒ นาการของตลาดสดท้ องถิ่น และผู้ ค้ารายย่อยในตลาดสด
เทศบาลตาบลสังขะ อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาลตาบลสังขะ
3. เพื่อค้นหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดสด และผู้ค้ารายย่อยจากผู้บริหารตลาด ผู้ค้า
รายย่อยและผู้บริโภค เพื่อส่งต่อข้อเสนอแนะนี้ไปยังผู้กาหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methods)
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. กาเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
ก าเนิ ด และพั ฒ นาการของตลาดสดอ าเภอสั ง ขะ ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาจากหนั ง สื อ เอกสาร ต ารา
อินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เทศบาลสังขะ ผู้ค้ารายย่อยในอาเภอสังขะ
จากนั้นนาข้อมูลมาประมวลและเรียบเรียงโดยการเขียนเรียงความเชิงพรรณนา
2. การปรับตัวของผู้ค้ารายย่อย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นผู้ค้ารายย่อย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ประชากรคือผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาลสังขะ โดยข้อมูลเทศบาลปี 2561
มีผู้ค้าจานวน 257 ราย
2.2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 80 ราย ได้มาจากการสุ่มถามผู้ค้าในตลาด โดยให้ครอบคลุม
ผู้ค้าที่หลากหลายตามชนิดสินค้า
2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X̅) และร้อยละ
และมีการนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงเชิงพรรณนา
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตลาดสด โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารตลาดสดหรือผู้มีอานาจ
หน้าที่ในการควบคุมดูแลตลาดสด ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด รวมทั้งผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการใน
ตลาดดังกล่าว รวมทั้งศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดสด และนาเสนอด้วยวิธีการ
เขียนเรียงความเชิงพรรณนา

ผลกำรวิจัย (Research Results)
1. กำเนิดและพัฒนำกำรของตลำดสดอำเภอสังขะ
ตลาดสดแห่งแรกของอาเภอสังขะพบว่าตั้งขึ้นในปี 2454 โดยผู้ก่อตั้งตลาดแห่งแรกคือ นาย
หยก แซ่หว่อง ซึ่งเกิดในเมืองจีนในปี 2434 โดยได้อพยพจากมากับเพื่อนอีก 3 คน เข้ามาเมืองไทย
เมื่ อ อายุ ไ ด้ 20 ปี ในปี 2454 (ซึ่ ง เป็ น ปี สุ ด ท้ า ยของรัช กาลที่ 5) เดิ น ทางจากกรุ ง เทพฯ มาถึ ง
ปลายทางที่โคราชในปีเดียวกันนั้น ตอนนั้นรางรถไฟสร้างมาถึงโคราชตั้งแต่ปี 2443 และหยุดการ
ก่อสร้างไป 2 ทศวรรษเพื่อไปสร้างในภาคเหนือและใต้ นายหยกกับเพื่อนรวม 4 คนจึงต้องเดินเท้า
มาที่เมืองสังขะและเปิดร้านตรงสามแยกซึ่งมีต้นตาลราว ๆ 10 ต้น (ปัจจุบันบริเวณพัฒนาเป็นสี่ แยก
และเรียกกันติดปากว่าสี่แยกต้นตาล) โดยนายหยกขายของโชห่วยและต่อมาแต่งงานกับสาวพื้นเมือง
มีลู กหลานสื บ มาจนถึง ตลาดสดแห่ งที่ 2 คือ ตลาดหน้าวัดโพธาราม ตรงข้ามสถานีตารวจตั้ ง
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เนื่องจากมีชาวเขมรอพยพเข้ามาตอนเขมรแดงยึดเขมรได้ในปี 2518 และหนีสงครามเวียดนามกับ
เขมรแดงในปี 2522 -2523 ผู้อพยพหลายหมื่นคนเข้ามาทางช่องจอม ทางการจึงนากาลังทหาร
ตารวจ อส. มาควบคุมเขมรอพยพทางการต้องใช้พื้นที่ตลาดต้นตาล และให้ไปตั้งตลาดใหม่ที่หน้าวัด
ซึ่งมีคิวรถอยู่ใกล้กันด้วย ตลาดนี้ขายช่วงเช้าถึงเย็น นอกจากปัญหาผู้อพยพแล้ว การก่อสร้างถนน
สายโชคชัย – เดชอุดม ก็สร้างมาถึงอาเภอสังขะ ในปี 2516 มีคนงาน ช่าง วิศวกรเป็นจานวนมาก
เข้ามาสร้างถนนดังกล่าว และคนเหล่านั้นส่วนหนึ่งได้แต่งงานกับสาวพื้นเมือง และปักหลักตั้งถิ่นฐาน
ค้าขายอยู่ที่ อาเภอสังขะ และขายสินค้าให้ชาวเขมรอพยพและคนไทยไปพร้อมกัน ในระยะหลัง
ตลาดนี้จะเน้นขายจาพวกกับข้าว อาหารสาเร็จรูป มีลูกค้ามากตอนเย็น – ค่า คนจึงเรียกตลาดเย็น
ยังขายอยู่ในปัจจุบัน (Theerasasawat et al., 2018 : 121-123)
ช่ว งปี พ.ศ.2528 เมื่อการคมนาคมขนส่ งดี ขึ้น การเดินทางติดต่ อ ระหว่า งเมื องต่า ง ๆ
ก็เป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น กอปรกับมีการบริหารงานที่เป็นระบบมากขึ้น คิวรถหรือ บขส. ก็ถูก
ย้ายไปในทาเลที่สะดวกต่อให้บริการ โดยย้ายไปห่างออกไปทางทิศเหนือตามถนนหมายเลข 2077
ซึ่งสามารถเดินทางเข้าไปตัวเมืองสุรินทร์ด้านทางทิศตะวันตก ประมาณ 48 กิโลเมตร และยังและ
เชื่อมกับเส้นทางไปยังอาเภอศีข รภูมิทางด้านทิศเหนือประมาณ 37 กิโลเมตร บริเวณนี้ถือเป็นย่าน
ธุรกิจของอาเภอสังขะ ชาวบ้านเรียกกันติดว่า “ทางโค้งตลาด” ส่วนบริเวณพื้นที่ตลาดก็ยังเป็นแบบ
ชั่วคราว ลาดซีเมนต์และกางเต็นท์ มีแคร่สาครับวางสินค้า ซึ่งผู้ค้าแต่ละคนก็จัดหามาเอง สินค้าที่
ขายก็ยังคงเป็น พืช ผัก ผลไม้ อาหาร ของป่า เสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภค
ในปี พ.ศ.2534 ทางสุขาภิบาลได้ส ร้างอาคารตลาดสุขาภิบาลแล้วเสร็จ โดยเป็นอาคารชั้น
เดี ย วหลั ง คา ด้ า นในโปร่ ง และแบ่ ง พื้ น ที่ ใ ห้ กั บ ผู้ ข าย มี ก ารขายสิ น ค้ า ทั่ ว ไป เช่ น ผลผลิ ต ทาง
การเกษตร อาหาร เสื้อผ้า เนื้อสัตว์ ชนิดต่าง ๆ และเนื่องจากตลาดสุขาภิบาลมีลักษณะเป็นรูป 3
เหลี่ยม ผู้คนจึงเรียกว่าตลาดนี้ว่า “ตลาดสามเหลี่ยม” เป็นตลาดแห่งที่สาม และรอบ ๆ ตลาดจะ
เป็นอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย โดยมีบริเวณลานด้านทิศเหนือของตลาดเป็นที่จอดรถโดยสาร
หรือคิวรถ
จากการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ทาให้อาคารตลาดหลังเก่าไม่เพียงพอต่อการ
รองรับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ที่มาใช้ตลาดสดของอาเภอสังขะ นอกจากจะเป็นคนในพื้นที่แล้ว ยังมีมา
จากอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอศรีณรงค์ อาเภอบัวเชด อาเภอลาดวน และอาเภอกาบเชิง เพราะมี
ระยะทางไม่ห่างกันมากนัก นอกจาผู้ ซื้อคนไทยด้วยกันแล้ว ยังมีผู้มาใช้บริการจากประเทศเพื่อน
บ้านคือกัมพูชา เพราะมีชายแดนติดกัน ทางเทศบาลตาบลสังขะจึงได้มีการขยับขยายตลาดเพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
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ปี พ.ศ. 2538 อาเภอสังขะมีการขยายตัวทั้งด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม และ
ทางราชการได้แบ่งพื้น ที่ท้องที่ตาบลศรีณรงค์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอสั งขะ ออกมาตั้งเป็น
กิ่งอาเภอศรีณรงค์ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยมีผลบังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และในปีเดียวกันนี้เอง ได้ก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งใหม่ของอาเภอสังขะแล้ว
เสร็จ โดยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอาเภอ เพื่อขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางโชคชัย-เดชอุดม
พื้นที่คิวรถหรือขนส่งเดิม ที่อยู่ด้านทิศเหนือก็ถูกปรับสภาพเป็นตลาดชั่วคราว มีผู้ค้า กาง
เต็นท์ วางแคร่ แบกะดิน ขายสินค้า เนื่องจากตลาดสามเหลี่ยมไม่เพียงพอต่อการรองรับทั้งผู้ซื้อและ
ผู้ขาย
ในช่วงปี พ.ศ.2540 ที่ด้านตะวันตกของ บขส.แห่งใหม่ ได้มีการสร้างอาคารตลาดสดของ
เอกชน เป็นตลาดแห่งที่ 4 เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง แต่ทาการค้าได้เพียง 2-3 ปี ก็ปิดตลาด
เนื่องจากระยะทางห่างจากตัวเมือง และสินค้าไม่ครบวงจรเช่นเดียวกับบริเวณตลาดสามเหลี่ยม
อาคารที่เคยเป็นตลาดสดก็ปรับสภาพเป็นโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แต่เปิดกิจการได้ไม่กี่ปีก็ปิดตัวลง
เนื่องจากสภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2542 ได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งทั่วประเทศเป็น เทศบาล
และตลาดสดก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของเทศบาลตาบลสังขะ นับแต่นั้นมา
พ.ศ.2550 เทศบาลตาบลสังขะ ได้ก่อสร้างอาคารตลาดสดหลังใหม่ ที่บริเวณคิวรถเดิม ผู้ค้า
ส่วนใหญ่ก็ย้ายไปจับจองพื้นที่ขายที่ตลาดแห่งใหม่ ส่วนตลาดสามเหลี่ยม ก็ยังคงอยู่เดิม แต่สินค้าที่
ขายส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า เครื่องใช้ทางการเกษตร และอาหารตามสั่ง ถือเป็นตลาดสดแห่งที่ 5
สาหรับลาดับกาเนิดและพัฒนาการของตลาดสดอาเภอสังขะ ได้แสดงไว้ในภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 พัฒนาการของตลาดสดอาเภอสังขะจากอดีตถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ตัวตลาดแห่งใหม่เป็นอาคารขนาดใหญ่มี 2 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดย
ประเภทแผงจ าหน่ ายสิ น ค้า ที่มีการลงทะเบี ย นไว้ในปี 2558-2561 จานวน 257 รายการ ดังนี้
(Sangkha Sub-district Municipality, 2019)
ประเภทแผงจาหน่ายสินค้าตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 จานวน 162 รายการ หรือชั้นล่างของตลาด
1) แผงจาหน่ายสินค้า โซน A (ผลไม้) จานวน 10 แผงค้า
2) แผงจาหน่ายสินค้า โซน B (ผัก) จานวน 49 แผงค้า
3) แผงจาหน่ายสินค้า โซน C (ของชา) จานวน 47 แผงค้า
4) แผงจาหน่ายสินค้า โซน D (หมูชาแหละ) จานวน 30 แผงค้า
5) แผงจาหน่ายสินค้า โซน E (อาหารตามสั่ง) จานวน 11 แผงค้า
6) แผงจาหน่ายสินค้า โซน G (ดอกไม้สด) จานวน 2 แผงค้า
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ประเภทห้องจาหน่ายสินค้า ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 หรือชั้นบน จานวน 55 รายการ
1) แผงจาหน่ายสินค้า โซน H (เสื้อผ้าแฟชั่น) จานวน 16 ห้อง
2) แผงจาหน่ายสินค้า โซน I (เสื้อผ้าแฟชั่น) จานวน 37 ห้อง
3) แผงจาหน่ายสินค้า โซน J (เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อป) จานวน 2 ห้อง
และมีห้องน้า 2 ห้อง อยู่ด้านล่างและชั้นบน

ภำพที่ 2 บริเวณภายในอาคารตลาดสดเทศบาลตาบลสังขะทั้งชั้น 1 และชั้น 2
จากข้อมูลการลงทะเบียนแผงค้า 257 แผงค้า พบว่า ผู้ค้าบางรายก็มีมากกว่า 1 แผง และ
บางแผงค้าก็ไม่ได้มาทาการค้า โดยเฉพาะชั้น 2 ที่เป็นโซนจาหน่ายเสื้อผ้า ที่หลายๆ ห้องปิดไป
เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและการเข้ามาของห้างสรรพสินค้าในตัวอาเภอสังขะ ทั้งนี้ผู้ค้า ส่วน
ใหญ่ จ ะเป็ น คนในพื้ น ที่ อาเภอสั งขะ และก็จะมีผู้ ค้าขาจรที่นาสิ นค้ ามาเวียนขายบ้าง ที่บริเวณ
ด้านหน้าอาคาร ทั้งนี้ตลาดจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่มีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุด คือ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน จนถึงเช้า เพราะมีทั้งผู้ค้าส่งที่มาจากกรุงเทพ โคราช ศรีสะเกษ นาผั ก ผลไม้
เนื้อสัตว์มาส่งกับผู้ค้ารายย่อย และก็จะมีผู้ค้ารายย่อยจากอาเภอใกล้เคียง เช่น อาเภอบัวเชด อาเภอ
ศรีณรงค์ อาเภอลาดวน และอาเภอกาบเชิง เข้ามาซื้อสินค้าเพื่อไปจาหน่ายต่อกับผู้บริโภคในพื้นที่
ของตน จึ งทาให้ ตลาดสดเทศบาลตาบลสั งขะคึกคักมากในช่ว งเวลาดังกล่าว พอช่ว ง 00.05 น.
ผู้บริโภคในพื้นที่ก็จะมาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้ออาหาร วัตถุดิบต่าง ๆ ข้าวของเครื่องใช้สาหรับการ
เตรียมทาอาหารให้ครอบครัวในช่วงเช้า และหลังจาก 08.00 น. ตลาดก็เข้าสู่ภาวะปกติ จนกระทั่ง
เวลา 15.00 น. ชาวบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลก็จะเริ่มเข้ามาซื้อสิน ค้าข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นใน
ตัวเมืองและก็มาซื้อของในตลาดสดด้วย ช่วง 16.00 น. ผู้ค้าที่อยู่นอกเขตเทศบาลจะนาสินค้ามา

80

วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2563) : มกราคม-เมษายน
JOURNAL OF LOCAL GOVERNANCE AND INNOVATION : Vol. 4 No. 1 (2020) : JANUARY-APRIL

จาหน่ายในพื้นที่รอบ ๆ ตัวอาคาร กระทั่งเวลา 19.00 น. ก็จะเก็บของกลับบ้าน ชีวิตในตลาดก็จะ
หมุนเวียนเป็นเช่นนี้ทุกวันไป
2. พัฒนำกำรทำงกำรค้ำของผู้ค้ำรำยย่อย
ตำรำงที่ 1 พัฒนาการของผู้ค้าในตลาดเทศบาลสังขะ
รำยกำร

ร้อยละ

หญิง
ชาย
อำชีพก่อนมำค้ำขำย (ตอบได้หลำยข้อ)
ทานา
ทาไร่
ปลูกผัก
ลูกจ้างโรงงาน
ลูกจ้างในบริษัทห้างร้าน
อื่น ๆ (แม่บ้าน, รับจ้างทั่วไป)
ระยะเวลำที่ทำอำชีพก่อนค้ำขำย (ตอบได้หลำยข้อ)
น้อยกว่า 15 ปี
ระหว่าง 15 – 30 ปี
ระหว่าง 31 – 45 ปี
สำเหตุที่มำค้ำขำย (ตอบได้หลำยข้อ)
มีรายได้มากกว่าอาชีพที่เคยทามา
งานเบากว่าอาชีพเดิม
ได้อยู่กับครอบครัว
ชอบอาชีพนี้
อื่น ๆ (รายได้และอาชีพเสริม)

88.2
11.8

เพศ

59.6
7.1
18.2
5.1
9.1
1.0
25.0
62.5
12.5
8.2
46.4
7.2
27.8
10.3
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รำยกำร
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ร้อยละ

ระยะเวลำที่ทำกำรค้ำ
น้อยกว่า 5 ปี
ระหว่าง 5 – 10 ปี
ระหว่าง 11 – 15 ปี
ระหว่าง 16 – 20 ปี
ระหว่าง 21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี ขึ้นไป

23.8
18.8
32.5
20.0
3.8
1.3

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ค้าส่วนใหญ่เคยประกอบอาชีพทานามาก่อนมากที่สุด ร้อยละ 59.6
รองลงมาคือ ปลูกผัก ร้อยละ 18.2 และ ลูกจ้างในบริษัทห้างร้าน ร้อยละ 9.1 ตามลาดับ ด้านการ
ประกอบอาชีพอื่นก่อนค้าค้า พบว่า ผู้ค้าประกอบอาชีพอื่นก่อนจะค้าขาย ระหว่าง 15-30 ปี มีมาก
ที่สุด ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือ น้อยกว่า 15 ปี ร้อยละ 25 และระหว่าง 31-45 ปี และ ร้อยละ 8.4
ตามลาดับ ส่วนสาเหตุที่มาค้าขาย พบว่า ผู้ค้าเห็นว่าการค้าขายเป็นงานเบากว่าเดิม มากที่สุด ร้อย
ละ 46.4 และชอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 27.8 และค้าขายเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 10.3 สาหรับ
ระยะเวลาที่มาทาการค้า ขายที่ตลาดแห่งนี้ พบว่า อยู่ระหว่าง 11-15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 32.5
รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 23.8 และระหว่าง 16-20 ปี ร้อยละ 20.0 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 2 กาไรจากการค้าและลักษณะที่พักของผู้ค้า
กำไรจำกกำรค้ำขำยรำยวัน
300 บาทลงมา
301-500 บาท
501-1,000 บาท
1,001-1,500 บาท
1,501-2,000 บาท
2,001-5,000 บาท
มากกว่า 5,000 บาท

เมื่อแรกค้ำ
1.3
53.8
26.3
11.3
2.5
3.8
1.3

ปัจจุบัน
0.0
42.5
17.5
22.5
6.3
3.8
7.5
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ลักษณะที่พัก
บ้านเช่า/ห้องเช่า
บ้านตนเอง

10.0
90.0

1.3
98.7

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ค้ากาไรเมื่อแรกค้าต่อวัน 301-500 บาท ร้อยละ 53.8 รองลงมา
คือ 501-1,000 บาท ร้อยละ 26.3 และ 1,001-1,500 บาท ร้อยละ 11.3 ตามลาดับ ส่วนในปัจจุบัน
พบว่า กาไรต่อวัน 301-500 บาท ร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ 1,001-1,500 บาท ร้อยละ 22.5 และ
501-1,000 บาท ร้อยละ 17.5 ตามลาดับ สาหรับที่พักเมื่อแรกค้า พบว่า ผู้ค้ามีบ้านของตนเอง มาก
ที่สุด ร้อยละ 90 รองลงมาคือ บ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อยละ 10 ตามลาดับ ปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ามีบ้านของ
ตนเอง มากที่สุด ร้อยละ 98.7 รองลงมาคือ บ้านเช่า/ห้องเช่า ร้อยละ 1.3 ตามลาดับ
ตำรำงที่ 3 สัดส่วนของรายได้/ผู้พึ่งพึงราย/ระดับความพอใจ/ความต้องการในการค้าขาย
รำยกำร
สัดส่วนของรำยได้ต่อรำยได้ครอบครัว
ระหว่างร้อยละ 21 – 40
ระหว่างร้อยละ 41 – 60
ระหว่างร้อยละ 61 – 80
มากกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ
1.3
8.8
33.8
56.3
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ตำรำงที่ 3 สัดส่วนของรายได้/ผู้พึ่งพึงราย/ระดับความพอใจ/ความต้องการในการค้าขาย (ต่อ)
รำยกำร
ผู้พึ่งพิงรำยได้จำกกำรค้ำขำย
น้อยกว่า 2 คน
ระหว่าง 2-4 คน
มากกว่า 4 คนขึ้นไป
ระดับควำมพอใจในกำรค้ำขำย
มาก
ค่อนข้างมาก
ปานกลาง
น้อย
ควำมต้องกำรค้ำขำยต่อไป
ต้องการ
ไม่ต้องการ

ร้อยละ
50.0
40.0
10.0
ร้อยละ
36.3
43.8
20.0
0.0
88.7
11.3

จากตารางที่ 3 พบว่า สัดส่วนของรายได้จากการค้าต่อรายได้รวมของครัวเรือนมากกว่า
ร้อยละ 80 มีจานวนมากที่สุด ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ระหว่างร้อยละ 61 -80 คิดเป็นร้อยละ 33.8
และ ระหว่างร้อยละ 41-60 คิดเป็นร้อยละ 8.8 ส่วนผู้พึ่งพิงรายได้จาการค้าขายในครัวเรือน พบว่า
มีผู้พึ่งพิงรายได้น้อยกว่า 2 คน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือ ระหว่าง 2 – 4 คน ร้อยละ
40 และมากกว่า 4 คน ร้อยละ 10 ตามลาดับ สาหรับความพอใจในอาชีพค้าขาย อยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก มีจานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ พอใจมาก ร้อยละ 36.3 และปาน
กลาง ร้อยละ 20 ตามลาดับ ส่วนความต้องการค้าขายต่อไป พบว่า ยังยึดอาชีพค้าขายต่อไปมากถึง
ร้อยละ 88.7
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ห้างสรรพสินค้า

ตลาดนัด

ร้านสะดวกซื้อ

22.5%
56.3%
27.5%
แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย (เลือกได้มากกว่า 1ข้อ)
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายในตลาดสด มีดังนี้ ห้างสรรพสินค้า
ฯ มีผลกระทบต่อยอดขายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคือ ตลาดนัด ร้อยละ 27.5 และ
ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 22.5
3. ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตลาดสด ผู้ ค้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยากให้ เ น้ น ด้ า น
สุขลักษณะ โดยเฉพาะความสะอาด การจัดเก็บขยะ ที่จอดรถ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้คนมา
จับจ่ายในตลาดสดเพิ่มมากขึ้น
.

อภิปรำยผลกำรวิจัย (Research Discussion)
จากการวิจัยพบว่า มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. ตลาดสดอาเภอสั งขะ มีพัฒ นาการจากจากการค้าของชาวจีนอพยพที่เข้าทางานใน
จังหวัดสุรินทร์ และเดินทางเข้ามายังตัวอาเภอสังขะ โดยมีวิชาชีพค้าขายติดตัวมาด้วย จึงได้ทา
การค้าในบริเวณชุมชนหรือบริเวณจุดจอดของรถโดยสารในขณะนั้น ต่อมาตัวเมืองได้มีการขยับ
ขยายเนื่ องจากเหตุการณ์สงครามในประเทศกั มพูช า ทาให้ มีช าวกัมพูช าอพยพเข้ามาตามแนว
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์มากขึ้น และทางการต้องการใช้ พื้นที่ในการรองรับผู้อพยพ กอรปกับการมี
การพัฒนาโครงสร้างการคมนาคมในขณะนั้น ทาให้ต้องมีการย้ายตลาดเข้ามายังบริเวณใกล้ชุมชน
และสถานีขนส่งผู้โดยสาร และเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นตลาดเล็ก ๆ ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ของประชาชน ทาให้ต้องมีการขยับขยายพื้นที่ตลาดสดที่ดาเนินการโดยภาครัฐรวม 4 ครั้ง และการ
เกิดของตลาดเอกชน 1 แห่ง ทั้งนี้ตลาดสดอาเภอสังขะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเป็นอาคารให้
ทั น สมั ย เมื่ อ เปลี่ ย นผ่ า นโครงสร้ า งทางการปกครองจากสุ ข าภิ บ าลเป็ น เทศบาล ผลการวิ จั ย นี้
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สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Promphakping (2018 : 100) ซึ่ ง ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งก าเนิ ด และ
พัฒนาการของตลาดสด และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดขอนแก่น พบว่าตลาดสดเมืองขอนแก่น เติบโต
และขยายตัวขึ้นอย่างมาก โดยช่วงแรกเริ่มนั้นตลาดเกิดมาจากความก้าวหน้าของการคมนาคมขนส่ง
เช่นกัน ทาให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น และช่วงที่รัฐมีนโยบายขยายความเติบโตมาสู่ภูมิภาค ทาให้
ตลาดสดใมจังหวัดขอนแก่นมีการเติบโตและขยายตัวมากขึ้น
2. พัฒนาการของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาลตาบลสังขะ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงและเคยประกอบอาชีพเกษตร เช่น ทานา ทาสวน และส่วนหนึ่งเคยเป็นลูกจ้างใน
บริษัทห้างร้าน โดยประกอบอาชีพอื่นก่อนจะมาค้าขายระหว่าง 15-30 ปี มีมากที่สุด สาเหตุที่มา
ค้าขายนั้นผู้ค้าเห็นว่าการค้าขายเป็นงานเบากว่าเดิมและมีรายได้หมุนเวียนทุกวัน สามารถเลี้ยงดู
ครอบครัวได้ สาหรับระยะเวลาที่มาทาการค้าขายที่ตลาดแห่งนี้ พบว่า อยู่ระหว่าง 11-15 ปี ในด้าน
รายได้นั้น ผู้ค้าส่วนใหญ่มีกาไรต่อวันเฉลี่ยวันละ 301-500 บาท ส่วนที่พักนั้น จากผลการวิจัยพบว่า
เมื่อแรกค้าผู้ค้ามีบ้านของตนเอง มากที่สุด ร้อยละ 90 ส่วนในปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ามี บ้านของตนเอง
มากที่สุด ร้อยละ 98.7 ชี้ให้เห็นว่า การค้าขายทาให้ผู้ค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสัดส่วน
ของรายได้จากการค้าต่อรายได้รวมของครัวเรื อนนั้น พบว่าผู้ค้าร้อยละ 80 มีรายได้จากการค้าขาย
เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ผู้ค้าส่วนใหญ่จึงมีความพอใจในอาชีพ ค้าขาย ยังยึดอาชีพค้าขายต่อไป ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Promphakping et al. (2018 : 98) ที่พบว่าผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด
จังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานามาก่อน และที่มาประกอบอาชีพค้าขาย ก็เพราะเห็น
ว่าเป็นงานเบาสบายกว่าการทาการเกษตรและมีรายได้ดีกว่า ดังนั้นเพื่อการอยู่รอดในการดารงชีพ
การปรับตัวจากอาชีพเดิมของผู้ค้ารายย่อยในตลาดเทศบาลสังขะนั้น เห็นว่าการทานาอย่างเดียวไม่
สามารถที่จะมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ จึงหันมาประกอบอาชีพค้าขายเป็นอาชีพเสริมในอีก
ทางหนึ่ง จนทาให้มีความรักและชอบในอาชีพค้าขาย และจากงานวิจัยของ Chaivanichaya (2018:
149) พบว่า ผู้ค้าขายในตลาดสดจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ามาแต่แรกเริ่มและสืบทอด
อาชีพจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องเพราะผู้ขายมีความภูมิใจในอาชีพค้าขาย เป็นอาชีพที่ได้อยู่กับครอบครัว มี
รายได้เสริม และได้เป็นเงินสดทุกวัน จึงเป็นแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ ตลาดสดจึงถือเป็นแหล่ง
ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ค้าทาให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อยอดขายในตลาดสด พบว่า การมีห้างสรรพสินค้าส่งผลกระทบต่อยอดขายมากที่สุด
รองลงมาคือตลาดนัด และร้านสะดวกซื้อ และแนวทางในการปรับตัวของผู้คือการทาให้สินค้าของ
ตนแตกต่าง เช่น การเน้นขายสินค้าสดใหม่ เป็นต้น
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3. ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาตลาดสด พบว่ า ผู้ ค้ า ส่ ว นใหญ่ อ ยากให้ เ น้ น ด้ าน
สุขลักษณะ โดยเฉพาะด้านความสะอาด การจัดเก็บขยะ ที่จอดรถ และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ผู้ คนมาจั บ จ่ ายในตลาดสดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Promphakping et al.
(2018 : 122) ที่ทาการวิจั ย เรื่ อง กาเนิ ดและพัฒ นาการของตลาดสดและผู้ ค้ ารายย่ อยในเมื อ ง
นครพนม พบว่า ผู้มาใช้บริการตลาดสดต้องการให้ ปรับ ปรุงเรื่องความสะอาดและที่จอดรถ ซึ่ง
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมเดินทางด้วยรถส่วนตัว ส่วนด้านการบริหารของตลาด ซึ่ง อยู่ในการกากับดูแล
ของเทศบาลและเป็นหน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร
เป็นสาคัญ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย (Research Suggestions)
1. ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญด้านการรักษาความสะอาด ระบบกาจัดน้า
เสีย ที่จอดรถ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทาอาหารพื้นบ้าน การประกวดความสะอาดของ
แผงค้า และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมาใช้บริการตลาดสดมากขึ้น
1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล ผู้ค้า และผู้บริโภค ควรมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการพัฒนาตลาดสดร่วมกัน
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในด้านสินค้าชนิดต่าง ๆ เช่น ขนมพื้นบ้าน อาหาร
พื้นบ้าน สัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจ เช่น หมู ไก่ ปลา หรือพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในตลาดสด
2.2 ควรศึกษาถึงรูปแบบการบริหารตลาดสด และรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ ที่ส่งผล
ให้ประชาชนหันมาใช้บริการของตลาดสดเพิ่มมากขึ้น
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