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The objective of this research was to study Format and Entrepreneuralship 
strategy of Kunawan mobile market, Khumphaengsaen district, Nakhonprathom province. The 
concept was to develop the market to be sustainable, to search the problems that occured in 
operations and found the solutions. The method of this research was interviewing deeply the 
owner of Kunawan market and the related people in the marketplace. The highlight of the 
Kunawan mobile market was the large market with more than 1000 shops. The total areas 
were around 37 Rai. There were 4 permanent buildings which were the full concept of the 
market. We not only used the interview method, but we also used the observation in the 
actual work activities at Kunawan Market and explore the area nearby. 

The result showed that the form of Kunawan market was on the land market 
serving 3 days per week. The location of the market was in a convenience transportation 
route. There were enough paking lots. The quality of goods was suitable for price. There were 
the varieties of goods, basic facilities, and security in life and property of users. The selling 
point was the size of market place, many sellers including variety of products. Bargain price 
was done directly on the nature of retail. The owner set the marketing strategy and 
management by themselves, found the problems and solutions to develop market 
continuously. The main strategy would like to be a center of the largest retailers in the region, 
and made the product quality standards consistent with the lifestyle of community, responded 
the consumer’s needs and had a social activity to return the benefit to the society and 
surrounding community. The result was to bring career and income to the entrepreneur, the 
sellers, and people in the community have jobs. The consumers were served with the 
fashionable goods and leading tax revenue to develop the locality. 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

1. ที�มาและความสําคัญของปัญหา 

จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมการเงิน และการบริการ 
ตอ้งล่มสลายปิดกิจการไป เป็นปัจจยัสําคญัที.ทาํให้ผูใ้ช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
รวมถึงผูป้ฏิบติังานในภาคธุรกิจการเงินที.ถูกปิดตวัลงในช่วงวิกฤตตม้ยาํกุง้ ทาํให้แรงงานส่วนใหญ่
ตอ้งอพยพกลบัสู่ภูมิลาํเนาไปตั7งหลกัยงัถิ.นฐานเดิม กลบัไปอาศยัอาชีพดั7งเดิมของบรรพบุรุษในภาค
เกษตรกรรม เหมือนที.เคยเป็นอยูใ่นอดีต ก่อให้เกิดปัญหาในเรื.องการประกอบอาชีพ  ความเป็นอยู่
และคา่ครองชีพอนัส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ในห่วงเศรษฐกิจและสังคม ซึ. งทาํให้ประชาชนขาดงาน
ทาํแลว้ยงัประสบกบัปัญหาของราคาสินคา้อุปโภคบริโภคสินคา้สูงขึ7น จากภาวะของค่าเงินบาท
ลอยตวั มีผลกระทบกบัสินค้านําเขา้ที.มีผลโดยตรงต่อประชาชนนั.นคือราคานํ7 ามนั ที.ทาํให้การ
ขนส่งต่างๆ ที.เป็นตน้ทุนโดยตรงที.ทาํใหสิ้นคา้ที.เกี.ยวขอ้งมีตน้ทุนการผลิตเพิ.มตามขึ7นมา จากวิกฤต
เศรษฐกิจที.ประเทศได้เผชิญนั7น นับเป็นปัญหาซับซ้อนจากความผิดพลาดที.ผ่านมาในแนวทาง
มุง่เนน้ความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นหลกัสําคญั แต่ขาดการวางแผนรองรับปัญหาเศรษฐกิจที.เกิดขึ7น 
(สุชาติ ธาดาธาํรงเวช 2540 : 3-4) 

ตลาดนดั เป็นแหล่งรวมผูค้นทั7งผูซื้7อ ผูข้ายมืออาชีพ ที.มีอาชีพคา้ขายเพียงอยา่งเดียวและ
ผูข้ายสมคัรเล่นคือ ผูที้.มีอาชีพหลกัอยูแ่ลว้ และนาํสินคา้ที.มีอยูแ่ลว้ทั7งของเก่าของใหม่หรือของที.
ผลิตขึ7นเองนาํมาวางขายผูค้า้ประเภทหลงันี7  ส่วนมากเป็นชุมชนพื7นถิ.นใกล้กบัสถานที.ขายหรือ
ตลาดนดัใกลบ้า้นนั.นเอง ในส่วนซื7อขาจรของตลาดนดัมีปัจจยัที.เกี.ยวขอ้งคือสถานที.ของตลาดนดัวา่
อยู่ใกล้ทางสัญจร หรือไม่ สิ. งอาํนวยความสะดวกเช่น สถานที.  จอดรถ ความสะอาด ความ
สะดวกสบายในการเขา้ถึงตลาดนดั โดยทั.วไปมกัอยูใ่นชุมชน เช่น หนา้วดั ขา้งโรงเรียน ริมถนน
สายหลกัของชุมชน หรือที.หมายที.คนในชุมชนรับรู้ทั.วกนั เช่น สามแยก สี.แยก และสภาพสําคญั
ของตลาด คือเป็นแหล่งที.มีผูค้นจอแจ ตลาดนดัเคลื.อนที.เป็นธุรกิจคา้ปลีกอีกแบบหนึ.งและไดชื้.อวา่
เป็นตลาดที.ใกลชิ้ดกบัผูค้นมากที.สุด (สกุณี ณฐัพลวฒัน์ 2541 : 17-18) 

ธุรกิจล่มสลายในขณะที.เศรษฐกิจหดตวั ผูล้งทุนขาดที.พึ.งพาเพื.อพยุงตวัให้ธุรกิจเกิดการ
อยูร่อด รัฐบาลขาดการสนบัสนุนจากเอกชนรวมถึงการแกไ้ขปัญหาและการหาทางออกที.ดีให้แก่ผู ้
ลงทุน สุดทา้ยผูป้ระกอบการธุรกิจจึงไม่สามารถประคองตวัให้ผา่นพน้วิกฤติไปได ้ทาํให้ตอ้งปิด
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กิจการไปในที.สุด ผูป้ระสบปัญหาวิกฤติจาํตอ้งดิ7นรนหาทางเอาตวัเองและครอบครัวให้อยูร่อดจาก
ภาวะเศรษฐกิจที.ตกตํ.า ภาวะวกิฤติทั7งสองครั7 งนาํมาซึ. งวิกฤติ และโอกาสของประชาชน เป็นโอกาส
ที.ไดอ้านิสงส์ของสถานการณ์การเลิกจา้งงานของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินหรือส่วนต่างๆ ที.
เกี.ยวขอ้งจนทาํให้พนกังานในองคก์รที.ถูกเลิกจา้งทั7งเต็มใจและไม่เต็มใจไดมี้อาชีพใหม่ๆ ที.คน้พบ
โดยสถานการณ์บงัคบัให้เป็นเจา้ของกิจการ มากมายหลายแบบ ทั7งเกษตรกร ช่าง การคา้ขายราย
ยอ่ยบริเวณที.พกั คา้ขายรายยอ่ยชนิดเร่ขาย รวมถึงการเร่ขายของบรรดา พ่อคา้ แม่คา้ ที.มารวมกนั
ตาม วนั เวลา และสถานที. ที.นดัหมายกนัไว ้เรียกวา่ “ตลาดนดั” จากการถดถอยของเศรษฐกิจไทย
ส่งผลทาํให้นกัธุรกิจเกิดการรวมตวัเปิดตลาดสินคา้ใหม่ ภายใตชื้.อวา่ “ตลาดนดั”ตลาดนดั จึงเป็น
ทางที.บรรดาพอ่คา้มาจดัรวมกนัอยูบ่ริเวณใดบริเวณหนึ.งที.อยูใ่นใจกลางชุมชน มีความสะดวกดา้น
จราจรสินคา้ทุกประเภททั7งปริมาณและคุณภาพดีนั7นควบคูก่นัในระดบัของราคาที.ตั7ง ซึ. งตลาดนดัดงั 
กล่าว เป็นที.นิยมและแพร่หลายมากขึ7น จึงทาํใหมี้ตลาดนดัเพิ.มขึ7นมาอยา่งรวดเร็ว จนเป็นที.รู้จกัของ
ประชาชนมากขึ7น (สุวนิยั  ภรณ์วลิยั 2542 : 9) 

นกัการเมืองผูมี้ชื.อเสียงระดบันายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านหนึ. ง คือนายสมคัร 
สุนทรเวช ก็นิยมชมชอบในการทาํอาหารลงมือด้วยตนเอง รวมถึงการจับจ่ายใช้สอย เลือกดู
เปรียบเทียบสินคา้ชนิดต่างๆ ในต่างตลาดกนั ตลาดแต่ละตลาดที.อยู่ใกล้เคียงกนัขายสินคา้ชนิด
เดียวกนัเทออกมาจากถุงชนิดเดียวกนั แต่ราคาไม่เท่ากนั ราคาถูกกาํหนดโดยผูข้ายและปิดราคาการ
ขายโดยการต่อรองของผูซื้7อ พื7นที.หรือตวัร้านคา้เองที.ใช้ในการขายสินคา้ในตลาดก็มีผลต่อราคา
ของสินคา้ เช่น สินคา้ตวัเดียวกนัในถุงแบบเดียวกนักบัสินคา้ที.กล่าวมาขา้งตน้ แต่นาํมาขายดว้ยวิธี
เทกองกบัพื7นโดยที.พื7นมีเพียงผา้พลาสติกปูกั7นระหวา่งตวัสินคา้กบัพื7น มีราคาขายที.ถูกลงจากสินคา้
ที.วางอยูบ่นแผงที.เรียบร้อยกวา่ หรืออีกประการหนึ. งนาํสินคา้ที.ขายเป็นกิโลมาแยกขายปลีกยอ่ย ที.
เหมาะสาํหรับผูต้อ้งการซื7อเพียงเล็กนอ้ย เช่น สองขีดหรือสามขีดก็สามารถขายได ้แต่มีราคาสูงกวา่
ในอตัราส่วนที.เทียบกบัเมื.อซื7อครั7 งละเตม็กิโลกรัมเป็นตน้ (สมคัร สุนทรเวช 2543 : 195) 

ตลาดนดัไมไ่ดมี้แต่ผูที้.มีรายไดน้อ้ยเท่านั7นที.มาใชบ้ริการ มีคนทุกระดบัชนชั7นที.มีความ
หลงไหลกบัการไดจ้บัจ่ายใชส้อยสินคา้ดว้ยตนเอง การเลือกดูเดินชมสินคา้หลากหลายที.ไม่ไดมี้การ
จดัหมวดหมูข่องสินคา้ให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการมากนกั ดงัปรากฏในคาํเขียนบรรยายในหนงัสือ
ของหม่อมราชวงศคึ์กฤทธิJ  ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ความตอนหนึ.งวา่ ...เมื.อ
วนัอาทิตยที์.แลว้ ผูเ้ขียนมีเวลาแวะไปเที.ยวตลาดนดัวงัสราญรมณ์ ตลาดนัดที.มีทุกเช้าวนัอาทิตย ์นยัว่า
เกิดขึ7นเพื.อลดค่าครองชีพของประชาชน ลดไดจ้ริงแค่ไหนไม่ปรากฏ แต่ตลาดนดันั7นไดป้ระโยชน์อย่าง
หนึ.ง คือ เป็นที.นดัพบของนกัเลงตน้ไม ้และตน้ไมที้.กาํลงัเล่นกนัมาก ถึงกบัลงทุนซื7อขายกนัดว้ยราคาแพง
กคื็อกลว้ยไมป้ระเภทหวาย ทั7งลูกผสมและไม่ผสมชนิดต่างๆ คนไทยเรานั7นชอบเล่นอะไรกนัเป็นพกัๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 

ของเล่นที.อยู่ในความนิยมแต่ละคราว ก็มกัมีราคาซื7อขายกนัสูงสุดยอด ในชีวิตนี7 และเห็นคนไทยเล่น
อะไรๆ กนั มาหลายครั7 งหลายหนแลว้ ขึ7นตน้ดว้ยตลบัขี7ผึ7ง กลึงดว้ยงา เริ.มเล่นกนัในพระราชสาํนกั แลว้ก็

แผข่ยายออกมาขา้งนอกซื7อขายกนัดว้ยราคาแพงๆ ... (คึกฤทธิJ  ปราโมช 2548 : 11-12) แสดงให้เห็นไดว้า่ 
ตลาดนดันั7นมีสินคา้ที.ทนัสมยันิยมของชุมชนในพื7นถิ.นนั7นๆ ดว้ยการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคทุกระดบัไมเ่ลือกชนชั7นวรรณะ ความจนความรวย หรือสถานที.  

สถานที.ท ําตลาดนัดและผู ้ดํา เ นินการ ต้อง มีรอง รับกับ ที. ตั7 ง ร้ านค้า  ทาง เ ดิน 
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นํ7าประปา สถานที.ทิ7งสิ.งปฏิกลูจากสินคา้ ห้องนํ7 า ห้องส้วม สําหรับ
ผูค้า้ขายเองรวมถึง ผูซื้7อบางส่วน ในปริมาณที.เหมาะสมกบัจาํนวนประชากรรวมของผูใ้ชบ้ริการใน
ช่วงเวลาสูงสุดที.เขา้มาใช้บริการ การประกอบการตลาดนดัอาจมิใช่เจา้ของตลาดเป็นผูด้าํเนินการ
เองทั7งหมดหากเป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ มีผูซื้7อและผูข้ายจาํนวนมากเขา้มาอยูร่วมกนัในสถานที.
เดียวกนัตอ้งมีการบริหารจดัการ ทั7งการจดัระเบียบผูข้ายที.เขา้มาขายสินคา้ในตลาดนดั ให้ตั7งร้านคา้
อยูใ่นระยะขอบเขตที.แบง่กั7นไวห้รือศพัทที์.คุน้หูในการเรียกพื7นที.ขายตรงนี7 วา่ “ล็อค” หากตลาดนั7น
เปิดบริการในช่วงเวลาคาบเกี.ยวต่อเนื.องถึงเวลาพลบคํ. าหรือเปิดขายในยามคํ. าคืนด้วยแล้ว                    
ผูป้ระกอบการ ตลาดนัดตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของพื7นที.ในด้านของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ให้กบับรรดาร้านคา้รวมถึงแสงสว่างทางเดิน ทางร่วม ทางแยกในการเขา้สู่ตลาด ในการนี7 ตอ้ง
คาํนึงถึงความปลอดภยัจากระบบไฟฟ้าที.อาจเกิดขึ7น การทาํให้ตลาดมีผูค้นเดินกนัดูวุน่วาย ในการ
ทําธุรกิจตลาดนัด ให้เกิดคําว่า “ตลาดติด” หมายถึงการที.มีผู ้ค้า ผู ้ซื7 อ มารวมตัวกันเกิดการ
แลกเปลี.ยนสินคา้กบัเงินตราที.สมบูรณ์เกิดขึ7นดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด จึงจาํเป็นตอ้งมีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลมาทาํหนา้ที.นี7 คือ “ผูบ้ริหารตลาดนดั” 

ตลาดนดัคุณาวรรณ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีความน่าสนใจคน้ควา้ทาํวิจยั
ศึกษาที.นี.ด้วยเหตุผลที.ว่าตลาดนัดคุณาวรรณ มีจาํนวนร้านค้าและผูซื้7อที.มากที.สุดแห่งหนึ. งใน
จงัหวดันครปฐม จากการสัมภาษณ์ผูเ้ร่ขายสินคา้ตามตลาดนดัหลายรายถึงความสนใจของตลาด      
ที.นาํสินคา้ไปขาย ต่างตอบตรงกนัเป็นส่วนมากถึงตลาดคุณาวรรณ โดยมีจาํนวนร้านคา้ทั7งใหญ่และ
เล็กรวมประมาณมากกวา่หนึ.งพนัร้านคา้ 

ส่วนความน่าสนใจของตลาดนดัแห่งนี7 ในความคิดของผูว้ิจยัเองอีกประการหนึ.ง มุ่งไป
ในส่วนที.ตลาดนดัแห่งนี7 มีอาคารที.เป็นอาคารถาวรก่อสร้างเป็นมาตรฐานมั.นคง ดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็ก มุงหลงัคากนัแดดกนัฝนดว้ยกระเบื7องลอนคู่ชนิดมาตราฐาน พื7นเทดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จดัแบง่ส่วนทางเดินและบริเวณร้านคา้ที.ก่ออิฐฉาบปูนแบ่งเป็นล็อคที.ชดัเจน มีงานระบบไฟฟ้า สุขา 
ภิบาล และสิ.งอาํนวยความสะดวก เหมาะสมเป็นตลาดอยูอ่ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ ดว้ยจาํนวนอาคารถึง 
4 อาคาร แต่ละอาคารมีพื7นที.โดยประมาณ 800 ตารางเมตร ที.กล่าวมาขา้งตน้มีจุดน่าสนใจตรงที.วา่ผู ้
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คา้ขายกลบัไมนิ่ยมขายสินคา้ในอาคารที.มีอยู ่ทั7งที.มีสิ.งอาํนวยความสะดวก กนัแดดป้องกนัฝนไดดี้ 
กลบัมีร้านคา้เพียงส่วนนอ้ยเทา่นั7นที.เลือกใชบ้ริการพื7นที.ในอาคาร แต่ในทางตรงกนัขา้มกลบัไปตั7ง
ร้านคา้บริเวณโดยรอบตวัอาคารถาวรโดยการตั7งร้านคา้แผงลอย ปูพื7นวางผา้ใบกบัพื7นคอนกรีต 
หรือแมก้ระทั.งปูผา้ใบพื7นดิน ผูค้นตอ้งเดินเบียดเสียดกนั นั.งลงกบัพื7นเลือกสินคา้ ต่อรองสินคา้ แต่ดู
เหมือนวา่ ทั7งผูซื้7อและผูข้ายต่างกมี็ความยนิดีในการแลกเปลี.ยนสินคา้กบัเงินตราในลกัษณะเช่นนี7  
 

2. วตัถุประสงค์การศึกษา  

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความประสงค ์ในการศึกษาเรื.องรูปแบบและกลยุทธ์ 
การประกอบการตลาดนดัคุณาวรรณ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ดงันี7  

2.1 ศึกษาถึงรูปแบบของตลาดนดัคุณาวรรณ 
2.2 ศึกษากลยทุธ์การประกอบการการตลาดนดัคุณาวรรณ 
2.3 ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดนัดและแนวทางการ

แกปั้ญหา 
 

3. ขอบเขตการวจัิย 

3.1 ขอบเขตด้านพื7นที.  การศึกษาครั7 งนี7 ผูว้ิจ ัยเลือกใช้พื7นที.ในตลาดนัดคุณาวรรณ     
เป็นตลาดนัดขนาดใหญ่แห่งหนึ. ง มีขนาดร้านค้ามากกว่าหนึ. งพันร้านค้า  อยู่ในเขตพื7นที.             
ตาํบลทุง่กระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร โดยการศึกษานี7 ผู ้ให้ข้อมูลหลักคือ เจ้าของตลาดนัด 
เจา้หนา้ที.ตลาดนดั ผูค้า้ และลูกคา้ที.มาใชบ้ริการตลาดนดัคุณาวรรณ 

3.3 ขอบเขตดา้นเวลาที.ใช้ทาํการวิจยัโดยเริ.มจาก วนัที. 1 กุมภาพนัธ์ 2553 จนถึงวนัที.  
31พฤษภาคม 2553 
  

4. ประโยชน์ที�ได้รับ 

4.1 ได้ทราบถึงลักษณะรูปแบบกลยุทธ์การประกอบการตลาดนัด ที.มีการบริหาร
จดัการ รวมถึงกลยทุธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมาย และทิศทางที.วาง
ไวอ้ยา่งเป็นระบบ สาํหรับผูที้.มีแนวคิดดาํเนินการประกอบธุรกิจตลาดนดั ทั7งในส่วนผูป้ระกอบการ
และผูค้า้ 

4.2 เพื.อพัฒนาตลาดนัดให้ดํารงอยู่ได้อย่างย ั.งยืน ในรูปแบบของธุรกิจชุมชน              
ซึ. งก่อใหเ้กิดการเกื7อหนุนกนัในระบบธุรกิจชุมชน 
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4.3 เพื.อทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการแก้ปัญหาในการประกอบการ        
ตลาดนดั 
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บทที�  2 

 

วรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื อง รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการ ตลาดนัดคุณาวรรณ               

ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 
โดยแบง่ประเด็นการศึกษาออกเป็นขอ้ดงัรายละเอียดต่อไปนี3  

1. แนวคิดเกียวกบัการคา้ปลีก 
2. แนวคิดเกียวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการ  
3. แนวคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
4. แนวคิดเกียวกบัการตลาด และส่วนประสมการตลาด 
5. แนวคิดเกียวกบัการประกอบการ 
6. ความเป็นมาและความหมายของคาํวา่ตลาดนดั 
7. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. แนวคิดเกี�ยวกบัการค้าปลกี 
วิวฒันาการของธุรกิจการคา้ปลีกธุรกิจการคา้ปลีกเกิดขึ3นพร้อม ๆ กบัมนุษยไ์ดเ้ริมรู้จกั

การจบัจ่ายใช้สอยซึ งไดมี้การพฒันามาจากการแลกเปลียนสินคา้ระหวา่งกนั (Barter system) ใน
อดีตมนุษยย์งัไม่มีสือกลางในการแลกเปลียน จึงใชสิ้งของหรืออาหารทีตนมีแลกเปลียนกบัสิงของ
หรืออาหารของผูอื้น ซึ งมีความตอ้งการตรงกนัและพึงพอใจ แลกเปลียนกนัทั3งสองฝ่าย แต่ใน
บางครั3 งความตอ้งการในการแลกเปลียนอาจไม่ตรงกนั หรือ เกิดความไม่เป็นธรรมในการแลก 
เปลียน มนุษยจึ์งหาสิงทีใชเ้ป็นสือกลางในการแลกเปลียนคือเงินตรา เพือให้เกิดความยุติธรรมมาก
ขึ3นถือวา่เป็นจุดเริมตน้ของการซื3อขาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546 : 12) ในอดีตไม่มีร้านคา้
เป็นหลกัแหล่ง เป็นการนาํสินคา้ขึ3นบนพาหนะ เช่น เกวียน มา้ แลว้เร่ขายไปตามหมู่บา้นและไดมี้
การพฒันาเป็นร้านคา้ปลีกตามแหล่งชุมชน ในอดีตได้มีการแบ่งตลาดเป็น 1) ตลาดในเมือง   
ลกัษณะเป็นตลาดใหญ่มีโรงคา้ขายติดต่อกบัชาวต่างประเทศ 2) ตลาดในชนบททีมีคนชุมชนอยูม่าก 
ลกัษณะตลาดจะมีชุมชนเล็กๆ มีร้านชาํสําหรับซื3อของป่า และของบา้นตามชนบทไปขายให้กบั
ร้านคา้ใหญ่ๆ ในเมืองอีกทีหนึง 3) ตลาดนดัลกัษณะเป็นตลาดทีอยูต่ามตาํบลต่างๆ เป็นส่วนมาก 
ตลาดชนิดนี3 ไม่ไดซื้3อขายแลกเปลียนสินคา้อยูทุ่กวนั อาจจดัขึ3นในวนัขา้งขึ3น และขา้งแรม หรือ
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สัปดาห์หนึงจดัใหมี้หนึงครั3 ง เช่น ตลาดนดัจตุจกัรจากนั3นจึงไดมี้การพฒันามาเป็นร้านคา้ทีตั3งอยูก่บั
ทีมีหลกัแหล่งมากขึ3น แต่ไม่ใช่ร้านขนาดใหญ่ ไม่คงทนถาวร มีลกัษณะเป็นเพิง หรือร้านแผงลอย
ทัวไป ต่อมาไดพ้ฒันาให้มีความคงทนถาวรมากขึ3นเป็นร้านคา้ปลีกขนาดเล็กจดัร้านแบบง่ายๆ มี
สินคา้เท่าทีจาํเป็นเท่านั3น การจดัร้านคา้จะคาํนึงถึงความสะดวกมากกวา่ความสวยงาม และคนขาย
ของในร้านมกัเป็นเจา้ของร้าน ธุรกิจคา้ปลีกไดมี้การพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั3งจากธุรกิจคา้ปลีกขนาด
เล็กเป็นธุรกิจขนาดใหญ่มีเครือข่ายจากต่างประเทศและในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเป็นธุรกิจคา้ปลีก
ผา่นอินเทอร์เน็ต 

ความหมายการคา้ปลีก การคา้ปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมทีเพิมคุณค่าให้กบัสินคา้
และบริการทีขายให้กบัผูบ้ริโภค เพือการใชส่้วนตวัหรือใชใ้นครัวเรือน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ
คณะ2546 : 9) หรือเป็นการนาํเสนอสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภคไปยงัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย เพือ
การใชใ้นครัวเรือนหรือใชส่้วนตวั โดยการจดัหาสินคา้ในปริมาณมากและทยอยขายให้กบัผูบ้ริโภค
ในปริมาณนอ้ย จากความหมายของการคา้ปลีกสามารถสรุปลกัษณะของการคา้ปลีกไดเ้ป็น 1) เป็น
กิจกรรมทั3งหมดทีเกียวขอ้งกบัการขายสินคา้หรือบริการ 2) ลูกคา้ คือผูบ้ริโภคหรือผูบ้ริโภคคน
สุดทา้ยซึ งเป็นบุคคลหรือสถาบนัทีซื3อสินคา้หรือบริการเพือใชส่้วนตวัไม่ใช่เพือธุรกิจ 3) เป็นการ
ธุรกิจในขั3นสุดทา้ยของช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยเป็นตวักลางระหวา่ง โรงงานผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค
คนสุดทา้ย 4) ผูค้า้ปลีกจะซื3อสินคา้ในปริมาณมากและทยอยขายในปริมาณน้อยให้กบัผูบ้ริโภค       
5) ผูค้า้ปลีกจาํเป็นตอ้งซื3อผลิตภณัฑ์ทีหลากหลายจากในประเทศหรือต่างประเทศเพือนาํมาขายต่อ 
6) ผูค้ ้าปลีกขายบริการควบคู่ไปกบัการขายสินค้าด้วย เช่น ภตัตาคารขายอาหาร เครื องดืม                  
และใหบ้ริการ คือเสิร์ฟอาหารและเครืองดืมดว้ย  7) ผูค้า้ปลีกขายสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคทีแตกต่างกนั
มากมาย เนืองจากแต่ละคนมีความตอ้ง การทีแตกต่างกนั 

คุณสมบติัของการคา้ปลีก (Retail attributes) เป็นส่วนประกอบทั3งหมดของร้านคา้ซึ ง
ผูค้า้ปลีกนาํเสนอต่อลูกคา้ ประกอบดว้ยสิงสําคญั 5 ประการคือ  1) ทาํเลทีตั3ง อาํนวยความสะดวก
ให้กบัลูกคา้ ทาํเลทีตั3งของธุรกิจคา้ปลีกเป็นสิงสําคญัมากทีจะจูงใจให้ลูกคา้มาซื3อสินคา้ ร้านคา้จึง
ควรตั3งอยูใ่กล้กบัแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทางของลูกคา้  2) ขนาด ร้านคา้มีผลกระทบต่อ
ความคาดหวงัของลูกคา้ เช่น ลูกคา้คาดหวงัวา่ร้านคา้ขนาดใหญ่จะมีสินคา้ให้เลือกมากกวา่ร้านคา้
ขนาดเล็ก ซึ งอาจจะมีขอ้จาํกดัในการจดัหาสินคา้ทีมีความหลากหลาย และมีการจดัเก็บสินคา้ใน
ปริมาณนอ้ย  3) การบริหารการเสนอขายสินคา้  ผูค้า้ปลีกจะตอ้งคาํนึงถึงส่วนประสมผลิตภณัฑ ์
ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์  ความกวา้งของสินคา้  ความลึกของสินคา้ 4) ราคา เป็นมูลค่าของ
สินคา้ในรูปของเงินตรา การตั3งราคาสินคา้จะตอ้งยดึหลกัคุณค่าทีรับรู้ในสายตาของลูกคา้ เช่นลูกคา้
คาดหวงัวา่จะซื3อสินคา้จากซูเปอร์มาร์เก็ตไดใ้นราคาถูก เป็นตน้ 5) คุณภาพและบริการ ลูกคา้มกั
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ตอ้งการสินคา้ทีมีคุณภาพดี ราคาตํา และการบริการทีดี ซึ งเป็นปัจจยัทีลูกคา้นาํมาใชใ้นการตดัสินใจ
วา่จะซื3อสินคา้จากร้านคา้ใด แต่อยา่งไรก็ตามสินคา้คุณภาพดีและการให้บริการทีดีจะทาํให้ตน้ทุน
ของสินคา้เพิมขึ3น จึงทาํให้ราคาสินคา้สูงตามไปดว้ย ดงันั3นผูค้า้ปลีกจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาทั3งดา้น
คุณภาพ การบริการและราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะ ความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายทีจะมาซื3อสินคา้โดยยึดหลกัวา่จะตอ้งสร้างคุณค่าการรับรู้ (Perceived value) ให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัราคาสินคา้นั3น (ศิริวรรณ และคณะ 2546 : 9) 

จากแนวคิดเกียวกบัการคา้ปลีกทีกล่าวมา ไมว่า่จะในดา้นของทาํเลทีตั3งใกลแ้หล่งชุมชน
ทีเรียกไดว้า่ลูกคา้ทีมาจบัจ่ายใชส้อย จะมาจากบริเวณใกลเ้คียงหรือบริเวณโดยรอบของตลาด เป็น
ช่องทางจาํหน่ายชั3นสุดทา้ยจากผูข้ายถึงผูบ้ริโภคโดยตรง ราคาทีถูกกาํหนดตกลงกนัต่อหนา้ของผู ้
ซื3 อและผูข้าย ความหลากหลายของสินค้าทั3 งของจริง ของปลอมปะปนกันอยู่ สรุปได้ว่าการ
ประกอบการตลาดนดัเป็นการใชช่้องทางการคา้ปลีกในการดาํเนินกิจการผูป้ระกอบการตอ้งเขา้ใจ
ในความตอ้งการสินคา้อุปโภค บริโภคของชุมชนเพือการจดัร้านคา้และสินคา้เพือตอบสนองความ
ตอ้งการของสินคา้ทีจะนาํมาจาํหน่ายในตลาดนดั 
 
2. แนวคิดเกี�ยวกบักลยุทธ์การบริหารจัดการ  

ในการดาํเนินการทีมีการร่วมกนัทาํงานของบุคคล และเนื3องานทีมีความสลบัซบัซ้อน
มากกวา่ทีคนๆเดียวจะทาํได ้มีความจาํเป็นทีจะตอ้งกาํหนดแนวทางในการบริหารจดัการให้องคก์ร 
หรือคณะทาํงานสามารถมีขอ้กาํหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั รูปแบบแผนงานทีสอดคลอ้ง
กบัจุดเป้าหมายทีตั3งไว ้แนวทางการทาํธุรกิจโดยเรียกส่วนนี3วา่แผนกลยุทธ์การบริหาร และแผนกล
ยทุธ์ในการประกอบธุรกิจ มีหวัขอ้สรุปไดด้งันี3  

กลยทุธ์การบริหารธุรกิจ  ในกระแสโลกาภิวตัน์กลยุทธ์ในการทาํแผนธุรกิจ กล่าวไวถึ้ง
แนวทางทีจะทาํใหธุ้รกิจประสบผลสําเร็จ จาํเป็นทีจะตอ้งมีการจดัทาํแผนงานขึ3นมาก่อนทีจะลงมือ
ปฏิบติัจริง แผนแรกทีตอ้งคาํนึงถึง สามารถแบง่ออกไดเ้ป็นการบริหารไดด้งัต่อไปนี3  

1. การบริหารตน้ทุน ซึ งเป็นเรืองของการบริหารแรงงาน การบริหารวตัถุดิบ การ
จดัการสมยัใหม ่ การบริหารเทคโนโลย ี

2. การบริหารอุปสงค ์(Demand management) ซึ งเกียวขอ้งกบัการบริหารตลาดนันเอง 
ตลาดในทีนี3 มีทั3 งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ สิ งทีต้องรู้คือ การรู้ถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer behavior) ซึ งถา้กาํหนดก็มีรายได ้อายุของประชากร ถา้ประชากรมีอายุในวยัเด็ก วยัรุ่น
มาก กจ็ะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึง การเจาะตลาดก็อีกแบบหนึง แต่ถา้นบัวนัประชากรเบนตวัเขา้หา
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กลุ่มราษฏรอาวุโส อยา่งทีเกิดขึ3นในหลายสังคม เช่นสังคมตะวนัตก ญีปุ่น ก็ตอ้งรู้วา่คนวยันั3นนิยม
บริโภคอะไร ระบบครอบครัวเป็นเชิงเดียวหรือเชิงขยาย 

3. การบริหารการเงิน (Financial Management) รวมทั3งการบริหารดอกเบี3ย บริหาร
อตัราแลกเปลียน กเ็ป็นเรืองทีตอ้งคาํนึงถึง 

4. การบริหารนวตักรรมใหม่ๆ เราตอ้งปรับใช้นวตักรรมให้เหมาะสม มีนวตักรรม              
ทีไม่ล ํ3 าหน้าเกินไปไม่ล้าหลังเกินไปการบริหารข่าวสารข้อมูล (Information Management)                 
เพราะทุกวนักิจกรรมต่างๆ มีแนวโน้มทีจะเป็นอุตสาหกรรมทียิงฐานขอ้มูลเพิมมากขึ3น เรืองของ
ขอ้มูลมี 3 เรืองทีจะตอ้งคาํนึงถึงคือ ความเพียงพอของขอ้มูล  ความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้มูล และ
ความทนักาลของขอ้มูล 

กลยทุธ์การประกอบธุรกิจ  ตอ้งมีการปรับขนาดขององคก์รใหเ้หมาะสม ถา้องคก์รใหญ่
เกินไป การบริหารเพือลดขนาด (Dow sizing management) มีความสําคญัมาก โดยเฉพาะการให้
บริหารภาคเศรษฐกิจจริง กบับริหารการเงินบรรจบเขา้หากนั เรืองนี3อาจจาํเป็นตอ้งทาํ M&A หรือ
ตอ้งควบรวม และครอบงาํกิจการ (Merger & Acquisition) ไม่วา่จะเป็นเรืองในบริษทัในเครือ  
ระหวา่งเครือ และระหวา่งประเทศ ตอนนี3การควบรวมกิจการ การรวมกิจการ เกิดขึ3นอยา่งขวา้ง
ขวาง 

ธุรกิจเองตอ้งมุ่งความชาํนาญเฉพาะอยา่ง (Specialization) ลดปรัชญาแบบ “ไมจิ้3มฟัน
ยนัเรือรบ”  ใชว้ิธีการแบบเน้นความชาํนาญเฉพาะอยา่ง ทาํให้การบริหารมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะ
เป็นการบริหารตน้ทุน การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน คุ้มทุนได้เร็ว ถึงจุดคุ้มทุนเร็ว 
หมายถึงการกาํหนดแผนกลยทุธ์ทางดา้นการเงิน ตั3งแต่เงินลงทุนทีมีอตัราแน่นอนตั3งแต่วางแผนเริม
ลงทุนครั3 งแรกคงที รวมกบัตน้ทุนทีเกิดขึ3นระหวา่งดาํเนินกิจการ หรือตน้ทุนผนัแปร จะมากหรือ
นอ้ยขึ3นอยูก่บัวสัดุอุปกรณ์ทีนาํมาทาํให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์หรือตวัสินคา้ วา่ให้เกิดจุดคุม้ทุนไดใ้น
ระยะเวลาเท่าใด (สมภพ มานะรังสรรค ์2544 : 30 -32) 

กลยุทธ์ทีมีความเป็นไปได้หลังจากทีถูกกาํหนดขึ3นมา จะเป็นไปตามแผนทีวางไว้
หรือไม่ผูป้ระกอบการธุรกิจนั3นๆ จะเป็นผูใ้ห้คาํตอบได้ดีทีสุด การประกอบการตลาดนัดก็ตอ้ง
กาํหนดแผน รู้ความตอ้งการของชุมชน แหล่งทีมาของส่วนประสมทางการตลาดก็คือสินคา้ทีตรง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค การเลือกหาสถานทีๆ ใกลแ้หล่งคมนาคมทีสะดวก มีรถประจาํทาง
วิงผา่น สิงอาํนวยความสะดวกประกอบเช่น ทีจอดรถยนต์ รถจกัรยาน ช่องทางเดินจบัจ่ายใชส้อย 
ต่างๆ เหล่านี3จะตอ้งนาํมาเพือกาํหนดแผนแนวทางในการประกอบการตลาดนดัเช่นกนั 

ความหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ ไดมี้นกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายไว้
มากมาย มีผูร้วบรวมไวเ้พือง่ายแก่การคน้ควา้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2550 : 84-95) ไดร้วบรวมและ
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ใหค้วามหมายของการบริหารและการบริหารจดัการ ควรทาํความเขา้ใจแนวคิดเกียวกบัการบริหาร
เป็นเบื3องตน้ก่อน กล่าวคือ สืบเนืองจากมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ซึ งหมายถึง มนุษยโ์ดยธรรมชาติยอ่ม
อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไม่อยูอ่ยา่งโดยเดียว แต่อาจมีขอ้ยกเวน้นอ้ยมากทีมนุษยอ์ยูโ่ดดเดียวตามลาํพงั 
เช่น ฤษี การอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มของมนุษยอ์าจมีได้หลายลกัษณะและเรียกต่างกนั เป็นต้นว่า 
ครอบครัว  เผา่พนัธ์ุ  ชุมชน สังคม และประเทศ เมือมนุษยอ์ยูร่วมกนัเป็นกลุ่มยอ่มเป็นธรรมชาติอีก
ทีในแต่ละกลุ่มจะตอ้งมี “ผูน้าํกลุ่ม” รวมทั3งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่ม” 
เพือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี3 ไดมี้วิวฒันาการตลอดมา โดยผูน้าํกลุ่ม
ขนาดใหญ่ เช่น ในระดบัประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบนัอาจเรียกว่า “ผูบ้ริหาร” ขณะทีการ
ควบคุมดูแลกนัภายในกลุ่มนั3นเรียกวา่การบริหาร หรือการบริหารราชการ ดว้ยเหตุผลเช่นนี3  มนุษย์
จึงไม่อาจหลีกเลียงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และทาํให้กล่าวได้อยา่งมันใจ
วา่ "ทีใดมีประเทศ ทีนันยอ่มมีการบริหาร" 

คาํว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออาํนวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกบัคาํวา่ “minister” ซึ งหมายถึง การรับใช้ หรือ ผูรั้บใช้ หรือผูรั้บใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี 
สาํหรับความหมายดั3งเดิมของคาํวา่“administer”หมายถึงการติดตามดูแลสิงต่างๆ 

ส่วนคาํว่า การจัดการ(management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ งมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัตั3งเพือมุ่งแสวงหากาํไร หรือกาํไรสูงสุด สําหรับผลประโยชน์ทีจะตกแก่
สาธารณะถือเป็นวตัถุประสงคร์องหรือเป็นผลพลอยได ้เมือเป็นเช่นนี3  จึงแตกต่างจากวตัถุประสงค์
ในการจดัตั3งหน่วยงานภาครัฐทีจดัตั3งขึ3นเพือใหบ้ริการสาธารณะทั3งหลาย  แก่ประชาชน การบริหาร
ภาครัฐทุกวนันี3หรืออาจเรียกวา่ การบริหารจดัการ เกียวขอ้งกบัภาคธุรกิจมากขึ3น เช่น การนาํแนวคิด
ผูบ้ริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใชใ้นวงราชการ การบริหาร
ราชการดว้ยความรวดเร็ว การลดพิธีการทีไม่จาํเป็น การลดขั3นตอนการปฏิบติัราชการ และการจูงใจ
ดว้ยการให้รางวลัตอบแทน เป็นตน้ นอกเหนือจากการทีภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจเขา้มารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศพัท์มือถือ การขนส่ง เหลา้ บุหรี  
อยา่งไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ไดท้าํประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนไดเ้ช่นกนั เช่น จดัโครงการ
คืนกาํไรใหส้ังคมดว้ยการลดราคาสินคา้ขายสินคา้ราคาถูกหรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม 

การบริหาร บางครั3 งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใดๆ  ของหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ  (ถ้าเป็นหน่วยงานภาค 
เอกชน  หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล)  ทีเกียวขอ้งกบัคน  สิงของและหน่วยงานโดย
ครอบคลุมเรื องต่างๆ เช่น  1) การบริหารนโยบาย 2) การบริหารอาํนาจหน้าที 3) การบริหาร
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คุณธรรม 4) การบริหารทีเกียวขอ้งกบัสังคม 5) การวางแผน 6) การจดัองค์การ 7) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ 8) การอาํนวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณ 
เช่นนี3  เป็นการนาํ “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจยัทีมีส่วนสําคญัต่อการบริหาร” ทีเรียกว่า 
แพม็ส์-โพสคอร์บ  (PAMS-POSDCORB) แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกนั
นี3  อาจให้ความหมายไดอี้กวา่ การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าทีของรัฐ ทีเกียวขอ้งกบั คน สิ งของ และหน่วยงาน โดย
ครอบคลุมเรืองต่างๆ เช่น 1) การบริหารคน 2) การบริหารเงิน 3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ 4) การ
บริหารงานทัวไป 5) การบริหารการให้บริการประชาชน 6) การบริหารคุณธรรม 7) การบริหาร
ขอ้มูลข่าวสาร 8) การบริหารเวลา 9) การบริหารการวดัผลเช่นนี3  เป็นการนาํ “ปัจจยัทีมีส่วนสําคญั
ต่อการบริหาร” ทีเรียกวา่ 9M แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายการให้ความหมายทั3ง 2 
ตวัอยา่งทีผา่นมานี3  เป็นการนาํหลกัวชิาการดา้นการบริหาร คือ “กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจยัที
มีส่วนสําคญัต่อการบริหาร” มาใชเ้ป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ งน่าจะมี
ส่วนทาํให้การให้ความหมาย คาํวา่การบริหารเช่นนี3 ครอบคลุมเนื3อหาสาระสําคญัทีเกียวกบัการ
บริหาร ชดัเจน เขา้ใจไดง่้าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดดว้ย นอกจาก 2 ตวัอยา่งนี3แลว้ ยงัอาจ
นาํปัจจยัอืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นตน้วา่ 3M ซึ งประกอบดว้ย การ
บริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทัวไป (Management) และ 5ป ซึ ง
ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยดัประสานงานและประชาสัมพนัธ์ เพือช่วยเพิม
ความเข้าใจการบริหารมากขึ3น จึงขอนําความหมายคาํว่าการบริหารการจดัการและการบริหาร
จดัการมาแสดงไวด้ว้ย เช่น การบริหาร เป็นการประสานความพยายามของมนุษย ์อยา่งนอ้ย 2 คน 
และทรัพยากรต่างๆ เพือทาํใหเ้กิดผลตามตอ้งการ (อนนัต ์เกตุวงศ ์2523:27) 

การบริหารหมายถึง ระบบทีประกอบไปดว้ยกระบวนการในการนาํทรัพยากรทางการ
บริหารทั3งทางวตัถุและคนมาดาํเนินการเพือบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (ไพบูลย ์ช่างเรียน 2532:17) 

การบริหารในลกัษณะทีเป็นกระบวนการ หมายถึงกระบวนการนาํเอาการตดัสินใจ และ
นโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเกียวขอ้งกบัการนาํเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบติั 
(ติน ปรัชญพฤทธิv  2535 : 8) 

การบริหาร คือ การจดัการทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมากทีสุดเพือตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคล องคก์าร หรือประเทศ หรือการจดัการเพือผลกาํไรของทุกคนในองคก์าร 
(บุญทนั ดอกไธสง 2537 : 1) 
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การบริหารในฐานะทีเป็นกระบวนการ หรือกระบวน การบริหาร เกิดได้จากหลาย
แนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ 
ลินดอล เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบดว้ยขั3นตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน 
(Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอาํนวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ 
(Budgeting) ขณะทีกระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดว้ย 
5 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบัการ  การประสานงาน และการควบคุมงาน  
หรือรวมเรียกวา่ พอคค ์(POCCC)  (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 2545 : 39) 

เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารวา่หมายถึง กิจกรรมที
บุคคลตั3งแต่ 2 คนขึ3นไป ร่วมกนัดาํเนินการเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(Herbert A.Simon1947:3) 

เฟรดเดอร์ริค ดบับลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้
วา่ งานบริหารทุกอยา่งจาํเป็นตอ้งกระทาํโดยมีหลกัเกณฑ์ ซึ งกาํหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั3งนี3  เพือให้มีวิธีทีดีทีสุด ในอนัทีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิงขึ3น เพือ
ประโยชน์ สาํหรับทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง (สมพงศ ์เกษมสิน 2523 : 27) 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าววา่ การบริหาร คือ ศิลปะในการทาํงาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอื้น การทาํงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอืนเป็นผูท้าํภายในสภาพ
องคก์ารทีกล่าวนั3น ทรัพยากรดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององคก์ารทีเขา้มาร่วมกนัทาํงานใน
องค์การ ซึ งคนเหล่านี3 จะเป็นผูใ้ช้ทรัพยากรดา้นวตัถุอืน ๆ เครืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน 
รวมทั3งขอ้มูลสนเทศต่าง ๆ เพือผลิตสินคา้หรือบริการออกจาํหน่ายและตอบสนองความพอใจ 
ใหก้บัสังคม (สมพงศ ์เกษมสิน 2523 : 6) 

แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจดัการ หมายถึง การ
ดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีตั3งไวโ้ดยอาศยัปัจจยัทั3งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุสิงของ เป็น
อุปกรณ์การจดัการนั3น (สมพงศ ์เกษมสิน 2523 : 6) 

ลกัษณะของงานบริหารจดัการไว ้3 ดา้น คือ 1) ในดา้นทีเป็นผูน้าํหรือหวัหนา้งาน งาน
บริหารจดัการ หมายถึง ภาระหน้าทีของบุคคลใดบุคคลหนึ งทีปฏิบติัตนเป็นผูน้าํภายในองค์การ    
2) ในดา้นของภารกิจหรือสิงทีตอ้งทาํ งานบริหารจดัการ หมายถึง การจดัระเบียบทรัพยากรต่างๆใน
องค์การและการประสานกิจกรรมต่างๆเขา้ด้วยกนั 3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหาร
จดัการ หมายถึง การตอ้งทาํใหง้านต่าง ๆ สาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยการอาศยับุคคลต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  
(ธงชยั สันติวงษ ์ 2543 : 21-22.) 
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การบริหารจดัการ (management administration) การบริหารการพฒันา (development 
administration) แมก้ระทังการบริหารการบริการ (service administration)  แต่ละคาํมีความหมาย
คลา้ยคลึงหรือใกลเ้คียงกนัทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนมีอยา่งนอ้ย 3 ส่วน คือ หนึง  ลว้นเป็นแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานภาครัฐทีหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ เจา้หน้าทีของรัฐ  นาํมาใชใ้นการปฏิบติั
ราชการเพือช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที
ประกอบดว้ยขั3นตอน 3 ขั3นตอน คือ การคิด หรือการวางแผน  การดาํเนินงาน และการประเมินผล 
จุดหมายปลายทาง คือ การพฒันาประเทศไปในทิศทางทีทาํให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ3น 
รวมทั3งประเทศชาติมีความเจริญกา้วหนา้และมันคงเพิมขึ3น สาํหรับส่วนทีแตกต่างกนั คือ แต่ละคาํมี
จุดเนน้ต่างกนั กล่าวคือ การบริหารจดัการเนน้เรืองการนาํแนวคิดการจดัการของภาคเอกชนเขา้มา
ใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวงัผลกาํไร การแข่งขนั ความรวดเร็ว การตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์ การจูงใจดว้ยค่าตอบแทน การลดขั3นตอน และการลดพิธีการ เป็นตน้ ในขณะทีการ
บริหารการพฒันาใหค้วามสาํคญัเรืองการบริหารรวมทั3งการพฒันานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 
หรือ กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเนน้เรืองการอาํนวยความสะดวก
และการใหบ้ริการแก่ประชาชน (วรัิช วรัิชนิภาวรรณ 2548 : 5) 

การบริหารจดัการให้ตลาดนดั เป็นไปตามผลทีตั3งเป้าหมายไว ้สําหรับผลประกอบการ
ทางธุรกิจโดยทัวไปก็คือส่วนต่างของรายได ้หกัออกดว้ยรายจ่ายแลว้มีผลตวัเลขทางการเงินทีเป็น
บวกนันก็คือผลกาํไรนันเอง ผูบ้ริหารจดัการตลาดนัดจาํเป็นจะตอ้งใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ห้มีความ
เหมาะสมกบัปริมาณงานกบักาํลงัคนและวสัดุอุปกรณ์ ผูบ้ริหารจดัการจะตอ้งมีหนา้ทีจดัคนให้ตรง
กับงานทีมีอยู่ จ ัดการเก็บรายได้ให้เป็นไปตามแผนทีวางไว้ ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึง
ประเมินผลงานในการดาํเนินการ จดัการแกปั้ญหาทีเกิดขึ3นและหาแนวทางการป้องกนัไม่ให้เกิดขึ3น
อีกหากไมส่ามารถหลีกเลียงไดก้จ็ะตอ้งทาํใหเ้กิดขึ3นนอ้ยทีสุด  ดว้ยภาวะผูน้าํในตวัของผูบ้ริหารเอง 
 
3. แนวคิดเกี�ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ  พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา 
การเลือกซื3อ การใช้ การประเมินผล หรือการจดัการกบัสินคา้และบริการ  ซึ งผูบ้ริโภคคาดวา่จะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้สาระสาํคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว จะอยูที่
กิจกรรมหลกั 3 ประการคือ 

1.การจดัหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆทีคนนาํไปสู่การซื3อหรือได้มาซึ งรับ
สินคา้และบริการมาใช ้กิจกรรมนบัตั3งแต่การแสวงหาขอ้มูลเกียวกบัสินคา้และบริการ ซึ งรวมไปถึง
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การเปรียบเทียบสินคา้และบริการแต่จนถึงการตกลงใจซื3อ ทั3งนี3 นกัวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค
จะตอ้งสนใจและพิจารณาดว้ยพฤติกรรมอยา่งไร 

2.การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูว่าผูบ้ริโภคนั3นทาํการใช้สินคา้หรือ
บริการนั3นๆทีไหน อยา่งไร ภายใตส้ถานการณ์อยา่งไร รวมตลอดไปถึงการดูดว้ยวา่ การใช้สินคา้
นั3นทาํไปเพือความสุขอยา่งครบเครืองสมบูรณ์แบบ หรือเพียงเพือความตอ้งการขั3นพื3นฐานเทา่นั3น  

3.การกาํจดัหรือทิ3ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา่ ผูบ้ริโภคใชสิ้3นคา้หรือบริการ 
และหีบห่อของสินคา้หมดไปอยา่งไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีดาํเนินไป และทีกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มรอบตวัดว้ย รวมไปถึงการดาํเนินการโดยวธีิอืนกบัสินคา้หรือบริการทีใชแ้ลว้ 

ปัจจยัทีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัในดา้น
ต่างๆ ซึ งมีผลมาจากความแตกต่างกนัของลกัษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคล 
ทาํให้การตดัสินใจซื3อและใชบ้ริการของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั3นจึงจาํเป็นตอ้งศึกษา
ถึงปัจจยัต่างๆ สามารถแบง่ปัจจยัทีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดแ้ก่ 

ปัจจยัภายใน (InternaI Factors)  ทีเกิดขึ3นจากตวับุคคล ในดา้นความคิดและการ
แสดงออก ซึ งมีพื3นฐานมาจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ โดยทีปัจจยัภายในประกอบดว้ยองคป์ระกอบ
ต่างๆ ไดแ้ก่ ความจาํเป็น ความตอ้งการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทศันคติ การรับรู้  

ความจาํเป็น (Needs) ความตอ้งการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจาํเป็น 
ความตอ้งการ และความปรารถนา เป็นคาํทีมีความหมายใกลเ้คียงกนัและสามารถใชเ้เทนกนัได ้ซึ ง
เราจะใช้คาํวา่ความตอ้งการในการสือความเป็นส่วนใหญ่ โดยทีความตอ้งการสิงหนึ งสิงใดของ
บุคคลจะเป็นจุดเริมตน้ของความตอ้งการในการใชสิ้นคา้หรือบริการ คือ เมือเกิดความจาํเป็นหรือ
ความตอ้งการ ไมว่า่ในดา้นร่างกายหรือจิตใจขึ3น บุคคลกจ็ะหาทางทีจะสนองความจาํเป็นหรือความ
ตอ้งการนั3นๆเราอาจจะกล่าวไดว้า่ ความตอ้งการของมนุษย ์ หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็น
เกณฑส์าํหรับการตลาดยคุใหม ่และเป็นปัจจยัสาํคญัของแนวความคิดทางการตลาด 

แรง จูงใจ (Motive)  เมือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ3น และหากปัญหานั3นไม่
รุนแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไมคิ่ด ไมใ่ส่ใจ หรือไมท่าํการตดัสินใจใดๆ แต่หากปัญหานั3นๆ ขยายตวั
หรือเกิดความรุนเเรงยิงขึ3น เขากจ็ะเกิดแรงจูงใจในการพยายามทีจะแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึ3นนั3น ซึ งเป็น
เรืองทีสาํคญัทีเรา ตอ้งศึกษาถึงความตอ้งการ และความคิดของผูบ้ริโภค  เพือทีจะสร้างแรงจูงใจใน
การซื3อสินคา้หรือบริการแก่ผูบ้ริโภคใหไ้ด ้ 

บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลกัษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพฒันาขึ3นมาจากความ 
คิด ความเชือ อุปนิสัย และสิงจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดา้นต่างๆ ซึ งมีผลต่อการ
กาํหนดรูปแบบในการสนอง (Reaction)  ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั ซึ งจะเป็นลกัษณะการ
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ตอบสนองในรูปแบบทีคงทีต่อตวักระตุน้ทางสภาพแวดล้อม เช่น ผูที้มีลกัษณะเป็นผูน้าํจะ
แสดงออก  หรือตอบสนองตอ่ปัญหาดว้ยความมันใจ และกลา้แสดงความคิดเหนือมีความเป็นตวัเอง
สูง ในขณะทีผูที้ขาดความมันใจในตนเองไม่กลา้เสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิพลจากผูอื้นได้
ง่าย จะมีลกัษณะเป็นคนทีชอบตามผูอื้น  

ทศันคติ (Attitude)  เป็นการประเมินความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิงใดสิงหนึ งของ
บุคคล โดยทศันคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล  ดงันั3น  เมือเราตอ้งการให้บุคคลใดๆ 
เปลียนแปลงพฤติกรรม เราจะตอ้งพยายามทีจะเปลียนทศันคติของเขาก่อน แต่ในความเป็นจริง 
ทศันคติเป็นสิงทีเปลียนแปลงไดย้าก เนืองจากเป็นสิงทีถูกสร้างขึ3นในจิตใจ ดงันั3น การปรับตวัให้
เขา้กบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ยอ่มกระทาํไดง่้ายกวา่การปรับเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซึ ง
ตอ้งใชค้วามเขา้ใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดาํเนินการทียาวนาน 

 การรับรู้ (Perception)  เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทาํของบุคคลอืน กา้วแรกของการเขา้สู่ความคิดในการสร้างความตอ้งการแก่ผูบ้ริโภค คือ 
ตอ้งการใหเ้กิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสินคา้หรือองคก์ารให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ริโภค ซึ งจะเป็นการสร้างการยอมรับไดเ้ทา่กบัเป็นการสร้างยอดขายนันเอง 

 การเรียนรู้ (Learning)  เป็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั3งทีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ซึ งจะเป็นการเปลียนแปลงและคงอยูใ่นระยะยาว ดงันั3น หากมีการ
รับรู้ แต่ยงัไม่มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม  หรือไม่เกิดการเปลียนแปลงอยา่งค่อนขา้งจะคงที ก็ยงั
ไมถื่อวา่เป็นการเรียนรู้  

ปัจจยัภายนอก (ExternaI Factors) หมายถึง ปัจจยัทีเกิดจากสิงแวดลอ้มรอบตวัของ
บุคคลซึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบ
ทีสาํคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 

  1. สภาพเศรษฐกิจ (Economy)  เป็นสิงทีกาํหนดอาํนาจซื3อ(purchasing power)               
ของผูบ้ริโภค ทั3งในรูปของตวัเงินและปัจจยัอืนทีเกียวขอ้ง 

 2. ครอบครัว (Family) การเลี3ยงดูในสภาพครอบครัวทีแตกต่างกนัส่งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่างกนั เช่น การตอบสนองต่อความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพลจาก
ครอบครัว ซึ งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลไดสู้งกวา่สถาบนัอืนๆ เนืองจากบุคคลมกัใช้
ชีวิตในวยัเด็ก ซึ งเป็นวยัซึมซบัและเรียนรู้ลกัษณะอนัจะก่อให้เป็นนิสัยประจาํของบุคคลไปตลอด
ชีวติ เป็นตน้ 

3. สังคม (Social)  กลุ่มสังคมรอบๆ ตวัของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้เป็นในทิศทางเดียวกนั เพือการยอมรับเขา้เป็นส่วนหนึงของสังคม หรือทีเรียกวา่ กระบวนการ 
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ขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบดว้ยรูปแบบการดาํรงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมของสังคม  
(Social Values)  และความเชือ (Believes)  ทาํให้ตอ้งศึกษาถึงลกัษณะของสังคม เพือจะทราบถึง
ปัจจยัทีมีอิทธิพลของสังคมทีมีต่อการอยูร่่วมกนัของมนุษย ์โดยเฉพาะบรรทดัฐาน (Norms) ทีสังคม
กาํหนด 

 4. วฒันธรรม (Culture) เป็นวิถีการดําเนินชีวิตทีสังคมเชือถือว่าเป็นสิ งดีงาม               
และยอมรับปฏิบติัมา เพือให้สังคมดาํเนินและมีพฒันาการไปไดด้ว้ยดี บุคคลในสังคมเดียวกนัจึง
ตอ้งยึดถือปฏิบติัตามวฒันธรรม เพือการอยูเ่ป็นส่วนหนึงของสังคม โดยวฒันธรรมเป็นกลุ่มของ
ค่านิยมพื3นฐาน (Basic values)  การรับรู้ (Perception)  ความตอ้งการ (Wants) และพฤติกรรม 
(Behaviors)    จึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการดาํเนินชีวิต (Lifestyles) ทีคนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับ ประกอบดว้ย คา่นิยมการแสดงออก คา่นิยมในการใชว้ตัถุหรือสิงของ  หรือแมก้ระทังวิธีคิด
กเ็ป็นวฒันธรรมดว้ย 

 5. การติดต่อธุรกิจ (Business Contact)  หมายถึง โอกาสทีผูบ้ริโภคจะไดพ้บเห็นสินคา้
หรือบริการนั3นๆ สินคา้ตวัใดทีผูบ้ริโภคไดรู้้จกัและพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้เคย ซึ งทาํให้
ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจและมีความยินดีใชสิ้นคา้นั3น ดงันั3นธุรกิจจึงควรเนน้ในเรืองของการทาํให้
เกิดการพบเห็นในตราสินคา้ (Brand Contact) นาํสินคา้เขา้ไปให้ผูบ้ริโภคไดพ้บเห็น ไดรู้้จกั สัมผสั 
ไดย้ิน ไดฟั้งดว้ยความถีสูง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยิงทาํให้ได้
ประโยชน์มากขึ3นเทา่นั3น ตามหลกัจิตวทิยาทีมีอยูว่า่ความคุน้เคยนั3นก่อใหเ้กิดความรัก 

 6. สภาพแวดลอ้ม (Environment)  การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทัวไป เช่น 
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ3 าหรือเชื3อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI 
Ninyo และ La Nina เป็นตน้ ส่งผลใหก้ารตดัสินใจซื3อของผูบ้ริโภคเปลียนแปลงดว้ยเช่นกนั  

จะเห็นว่าปัจจัยแวดล้อมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคอยา่งมีนยัสําคญั เพียงแต่องคป์ระกอบแต่ละตวัจะมีความรุนแรง และผลกระทบในมิติที
แตกต่างกนั ดงันั3นจึงควรทีจะตอ้งตืนตวัและตระหนกัถึงความสําคญัโดยติดตามตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลกระทบทีมีต่อสินคา้และบริการของอยา่งต่อเนือง (เสรี วงษม์ณฑา 2548 :32-46)   

กลยุทธ์การตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค ในยุคหน้ายงัมีอีกมาก
ดงันั3น นกัการตลาดจะตอ้งทาํหนา้ทีแสวงหาเครืองมือทางการตลาดใหม่ ๆ เพือนาํมาใชท้ดแทนกล
ยุทธ์เดิมๆ ทีใชก้นัอยูใ่นวนันี3  เมือโลกเปลียนไป กลยุทธ์ทีคิดไวอ้าจใชไ้ม่ได ้ ดงันั3นการทีธุรกิจจะ
ประสบความสําเร็จ ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นองค์ประกอบสําคญัอนัดบัตน้ๆ ทีผูป้ระกอบการตอ้งนาํมา
พิจารณาตามพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีกล่าวมาขา้งตน้  ในการกาํหนดตวัสินคา้ในรูปแบบทีตรงกบั
ความตอ้งการของกลุ่มใหญ่ของลูกคา้ทีเป็นทางเลือก ในแผนกลยุทธ์ทีเกียวกบัลูกคา้เป้าหมายทีวาง
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ไว ้ กลุ่มผูบ้ริโภคในส่วนของตลาดนัดมีความหลากหลาย ปัจจัยพื3นฐานเบื3องต้นทีน่าจะเป็น
ตวักาํหนดความตอ้งการของผูบ้ริโภค ควรจะเป็นสถานทีๆ ตลาดนดัตั3งอยู ่ประเพณีทอ้งถิน รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของผูบ้ริโภคดว้ย 
 
4. แนวคิดเกี�ยวกบัการตลาด และส่วนประสมการตลาด 

ตลาด มีความหมายกวา้งมากตั3งแต่ความหมายทีกวา้งทีสุด ซึ งหมายถึงระบบอุปสงค์
และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจ ไปจนถึงความหมายของตลาดตามทีคนส่วนใหญ่เขา้ใจ ซึ งเกียวพนักบั
พื3นทีๆใชท้าํตลาด มีชือเรียกตลาดมายมายหลายแบบ เช่นเรียกตามชือของสถานจุดทีตั3งตลาด ในนํ3 า 
บนบก  หรือชือทอ้งทีทาํเลตลาด ชือหมูบ่า้น ตาํบล อาํเภอ คาํวา่ตลาดมีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย 

ตลาดคือ แหล่งซื3อขายแลกเปลียนสินคา้ของคนไทย ไดมี้การเปลียนแปลงและพฒันา 
ทั3งในด้านทีตั3 ง รูปแบบ ตลอดจนประเภทของสินค้า ตามสภาพแวดล้อมทั3 งทางกายภาพและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี ซึ ง
เปลียนไปในแต่ละสมยั  (เกียรติ จิวกุล และคณะ 2525 : 3) 

ตลาดคือ สถานที ทีผูซื้3อและผูข้ายมาพบกนัเพือทาํธุรกิจหรือ ตลาด คือสถานทีทีพบกนั
ระหวา่งผูซื้3อ และผูข้ายเพือตกลงราคา และปริมาณการซื3อขาย ตลาด มีความหมายมากมายหลาย
อยา่งแตกต่างกนัไป ตามธุรกิจของแต่ละประเภท เช่นแม่บา้นเขา้ใจวา่ตลาดคือสถานทีสําหรับซื3อ
ขายอาหาร เกษตรกรหมายถึงแหล่งทีเขาขายผลผลิต นกัการเงินตลาดคือตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นตน้ 
ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ ตลาดอาจหมายถึง กระบวนการแลกเปลียนซื3อขายสินค้าและบริการที
เกียวข้องกับองค์ประกอบเหล่านี3 คือ ผู ้ซื3 อ ผูข้าย สินค้า หรือบริการ สถานที เวลา และราคา  
(ประภสัสร บุญมี 2542 : 138-139) 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ ตามแนวคิดของ Philip Kotler  ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิงทีเสนอขายโดยธุรกิจ เพือตอบสนองความจาํเป็น

หรือความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยสิงทีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่น 
บรรจุภณัฑ์  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและชือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ 
บริการ สถานที  บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ทีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้
ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือสิงอืนๆ ทีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเพือให้ได้
ผลิตภณัฑห์รือหมายถึง คุณคา่ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัทีสองทีเกิดขึ3นถดัจาก Product 
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ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กับราคาของ
ผลิตภณัฑน์ั3น ถา้คุณคา่สูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคกจ็ะตดัสินใจซื3อ 

3. การจดัจาํหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ งประกอบดว้ยสถาบนั
และกิจกรรม ใชเ้พือเคลือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด สถาบนัทีนาํผลิตภณัฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที ช่วยในการกระจายตัวสินค้า 
ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเกบ็รักษาสินคา้คงคลงั  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครืองมือการสือสารเพือสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพือจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความ
ตอ้งการ เพือเตือนความทรงจาํ (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ
เชือ และพฤติกรรมการซื3อ หรือเป็นการติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้3อ หรือเป็น
การติดต่อสือสารเกียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้3อ เพือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซื3อ การ
ติดต่อสือสารอาจใชพ้นกังานขาย  (Personal  selling) ทาํการขาย และการติดต่อสือสารโดยไม่ใชค้น 
(Nonperson  selling) เครืองมือในการติดต่อสือสารมีหลายประการ องคก์ารอาจเลือกใชห้นึงหรือ
หลายเครืองมือซึ งตอ้งใช้หลกัการเลือกใช้เครืองมือการสือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คูแ่ขง่ขนั โดยบรรลุจุดมุง่หมายร่วมกนัได ้

5. บุคคล (People) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก (Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ  
(Motivation) เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่งขนั พนกังาน
ตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติทีดีสามารถตอบสนองต่อลูกคา้ มีความคิดริ เริม มีความสามารถใน
การแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 

6. การสร้างและนาํเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม เช่น โรงแรมตอ้งพฒันาลกัษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ให้บริการ เพือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer value proposition) ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาด
ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อืนๆ เป็นตน้ 

7. กระบวนการ (Process) เพือส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ (Customer satisfaction)  

ในการบริหารการตลาดนั3น  ผูบ้ริหารการตลาดตอ้งมีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  และมุ่งตอบสอนงความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยเครืองมือส่วนผสมการตลาด  ซึ งมกัจะ
รู้จกักนัโดยทัวไปวา่  “7Ps”  แต่ปัจจุบนัในยุคของการตลาดทีมุ่งเน้นลูกคา้นั3นจะเปลียนกระบวน
ทศัน์ใหม่ คือ  องค์ประกอบทุกอยา่งนั3นให้เริมตน้จากลูกคา้เป็นหลกั  โดยเริมตั3งแต่การออกแบบ
ตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



19 
 

 Customer  Solution  ผูผ้ลิตสินคา้ตอ้งเรียนรู้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค  โดยการ
พฒันาสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ  เพือให้สินคา้นั3นๆ  สามารถเอื3อประโยชน์หรือแกปั้ญหา
ใหแ้ก่ลูกคา้  และทีสาํคญัยิงคือการนาํเสนอคุณภาพทีดีแก่ลูกคา้  โดยอาจเสนอสินคา้หรือบริการทีมี
คุณภาพตรงหรือสูงกวา่ความคาดหวงัของ หลายๆ  องคก์รอาจมุ่งการตอบสนองสินคา้หรือบริการ
ให้ตรงจุดและชดัเจนยิงขึ3นดว้ย  กลยุทธ์ทีเรียกวา่  Mass  Customization  โดยเสนอสินคา้และ
บริการเพือลูกคา้เฉพาะรายในราคาทีเหมาะสม  พร้อมกการบริการพิเศษทีตรงใจลูกคา้แต่ละบุคคล  
ขณะเดียวกนักส็ามารถตอบสนองลูกคา้ในวงกวา้ง  เพือสร้างความพึงพอใจไดอ้ยา่งทัวถึง  ดงันั3นกล
ยทุธ์นี3 จึงจาํเป็นตอ้งใชก้ารจดัการระบบฐานขอ้มูลทีดีพร้อมกบัเทคโนโลยีทีทนัสมยั  เพือสนบัสนุน
การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการตอบสนองลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 

Customer  Cost  นกัการตลาดควรเขา้ใจวา่  แมผู้บ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้ทีตรงกบัความ
ตอ้งการแล้ว  แต่ยงัไม่ใช่ปัจจยัเพียงพอทีจะเกิดความพึงพอใจ  ทั3งนี3 เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการซื3อ
สินคา้ในระดบัราคาทีเหมาะสม  ผูบ้ริโภคจะยอมจ่ายในราคาทีสูงหากสินคา้นั3นๆ  มีลกัษณะพิเศษ
หรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะ  แนวความคิดเดิมๆ  เกียวกบัผูบ้ริโภคทีเชือวา่  สินคา้ทีมีคุณภาพสูง  ราคา
มกัจะแพง  นั3น  กาํลงัจะเปลียนไปในปัจจุบนันี3ดว้ยกระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหาร  คือ  ยกระดบั
คุณภาพ  ขณะเดียวกบัราคาทีถูกลง  ซึ งให้องค์กรธุรกิจตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
เพือให้ตน้ทุนตําลง  อีกทั3งยงัตอ้งเปลียนยุทธวิธีการตั3งราคาใหม่จากเดิม ทีผลิตสินคา้เสร็จแลว้จึง
ค่อยมาตั3 งราคา  แต่กลับต้องพิจารณาว่าผูบ้ริโภคยอมรับสินค้านั3 นๆ  ด้วยราคา  ณ  ระดับใด  
สามารถลดตน้ทุนไดห้รือไม ่ จึงคอ่ยมากาํหนดราคา  ณ  ระดบัทีผูบ้ริโภคเตม็ใจทีจ่าย 

Convenience  ผูผ้ลิตตอ้งพยายามส่งมอบสินคา้หรือนาํเสนอการบริการ  ณ  สถานทีและ
เวลาทีเหมาะสม  ในปัจจุบนัธุรกิจมีการดาํเนินการโดยเชือมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่าง
สมาชิก  เพือเอื3อประโยชน์ในการติดต่อและการสังซื3อ  ซึ งสามารถตรวจสอบระดับและการ
ไหลเวียนของวตัถุดิบและสินคา้คงคลงัไดใ้นทุกขั3นตอน  ในส่วนร้านคา้ปลีกเองก็สามารถสังซื3อ
สินคา้ไดใ้นทุกเวลาทีตอ้งการและสามารถเปลียนแปลงขอ้มูลการสังซื3อไดท้นัท่วงที  อีกทั3งเติมเต็ม
สินคา้บนหิ3งไดต้ลอดเวลาไม่เกิดการขาดช่วงและไม่ตอ้งมีการสต๊อคสินคา้ไวม้ากเกินความจาํเป็น  
ทั3งนี3   เนืองจากการจดัการระบบการสังซื3อและการจดัส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และส่งผลต่อ
การลดตน้ทุนทั3งระบบนันเอง  อนัจะเกิดผลดีคืนกลบัให้ผูบ้ริโภค  ขณะเดียวกนัการกระจายสินคา้
ควรคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริงวา่ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการจะซื3อหาสินคา้ดว้ยความง่ายและสะดวกสบาย
ไมยุ่ง่ยาก  ณ  เวลาใดกไ็ดที้ตอ้งการ   

Communication การมีกิจกรรมเพือการส่งเสริมการตลาด  อนัได้แก่  การใช้พนักงาน
ขาย  การบริการสนบัสนุน  การโฆษณา  และการประชาสัมพนัธ์  ลว้นแต่เป็นการเพิมการับรู้แก่
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ผูบ้ริโภค  เกียวกับคุณประโยชน์ของสินค้า  และข้อมูลอืนๆ  ทีองค์กรต้องการสื อสารด้วย
ขอ้เทจ็จริงทีถูกตอ้ง  องคก์รพึงตอ้งระมดัระวงัการให้สัญญาแก่ผูบ้ริโภคทีเกินจริง  อนัจะก่อให้เกิด
ความเขา้ใจผิด  หรือเกิดความคาดหวงัทีสูงและองค์กรตอ้งหลีกเลียงการสร้างแรงกดดนักบัลูกคา้  
เช่น  กรณีการใชพ้นกังานขาย  ซึ งพยายามขายสินคา้ในลกัษณะเชิงลุกอยา่งมากต่อลูกคา้  ตรงกนั
ขา้มองคก์รควรแปรเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพือเสริมสร้างคุณค่าและให้เกิดความมันใจแก
ลูกคา้  เช่น  การเสนอคุณประโยชน์หรือการขายในลกัษณะเชิงเป็นการปรึกษาแก่ลูกคา้  ตลอดจน
การบริการหลงัการขายอยา่งต่อเนือง  หรือจดัตั3งฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์เพือแกไ้ขปัญหาของลูกคา้อยา่ง
ทนัท่วงที  เป็นตน้  นอกเหนือจากเครืองมือสือสารและการส่งเสริมการตลาดแบบเดิมๆ  แล้ว  
องคก์รยงัสามารถสร้างคุณค่าดว้ยเครืองมือการสือสารยคุใหม่  อนัไดแ้ก่  การใชอิ้นเตอร์เน็ตเพือสือ
ข่าวสารกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยตรงในวงกวา้ง  และเป็นช่องทางทีลูกคา้ป้อนขอ้มูลทั3งเชิงบวก
และเชิงลบกลบัสู่องคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2546) 

ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดนดั ในส่วนของผลิตภณัฑ์มีความสําคญัส่วน
หนึ ง ตลาดนดัทีดีมีเสน่ห์ตรงทีตอ้งมีผูค้นหลากหลาย ความสับสน เดินเบียดเสียดวุน่วายในตลาด
นดักลบัเป็นสิงทีทั3งผูซื้3อ และผูข้ายต่างอยากเกิดให้มี หรือทีเรียกภาษาตลาดวา่ “ตลาดติด” ราคา
สินคา้ในตลาดนดักมี็ทั3งถูกทั3งแพงปนเปกนัไป บางรายการก็เหมาะสมบางสินคา้ราคาถูก บางอยา่ง
ก็แพงเกินจริงถ้าสินคา้ทีซื3อไปเป็นของปลอมโดยผูซื้3อไม่รู้ตวั ร้านคา้ในตลาดนดัมีการขายใน
หลากหลายรูปแบบ ทั3งวางบนแผงสวยงาม วางบนแผงเป็นกองๆ สุมๆ กนั วางแบกนัพื3น ใส่รถเข็น
ขายทาํใหมี้ความหลากหลายน่าติดตามวา่เหตุใดจึงเป็นเช่นนั3น การตะโกนเรียกลูกคา้โดยมีคาํพูดใน
การเรียกร้องใหผู้ผ้า่นไปมาสนใจ กมี็เสน่ห์ในตวัเองของแต่ละบุคคล ประกอบท่าทางดูน่าสนใจใน
หลากหลายการนาํเสนอสินคา้ ทั3งหลายทั3งปวงเหล่านี3 เป็นขบวนการทีแสดงให้เห็นถึงส่วนประสม
ทางการตลาดอยา่งน่าทึง 
 
5. แนวคิดเกี�ยวกบัการประกอบการ 

ความหมายของผูป้ระกอบการ ผูป้ระกอบการหรือเถา้แก่ ภาษาองักฤษ Entrepreneurs 
ในพจนานุกรมภาษาองักฤษ หมายถึง บุคคลทียอมรับความเสียงตั3งองคก์รธุรกิจขึ3นมา เพือหวงัผล
กาํไรนอกจากนั3นก็มีนกัเศรษฐศาสตร์ ทีมีชือเสียงหลายคนไดใ้ห้นิยามไวม้ากมาย และแตกต่างกนั
ออกไป ดงัต่อไปนี3  “ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมคือผูที้เป็นเจา้ของ ไดม้องเห็นโอกาสทีจะทาํกาํไร 
โดยการผลิตสินค้าชนิดใหม่ขึ3นมาเสนอขายในตลาดด้วยการนําเอาขบวนการผลิตใหม่ๆ ทีมี
ประสิทธิภาพ ดีกวา่เดิมเขา้มาใช้ หรือดว้ยการปรับปรุงองค์กรผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม เป็นผู ้
แสวงหาเงินทุน รวบรวมปัจจยัในการผลิตและการจดัการบริหาร เพือให้บรรลุวตัถุประสงคที์กล่าว
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มาขา้งตน้” คาํจาํกดัความดงักล่าว ทาํให้เห็นวา่บุคคลทีจะเป็นผูป้ระกอบการนั3นจะตอ้งเป็นผูที้มี
ความกระตือรือร้น ขวนขวายทีจะเอาปัจจยัการผลิตต่างๆ มาผสมผสานดว้ยหลกัการจดัการ ทาํให้
เกิดเป็นสินคา้แปลงใหม่ เกิดผูริ้โภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรือช่องทางทีทาํให้เกิดกาํไร 
เป็นผูที้มีความคิดริเริมสร้างสรรคสิ์งแปลกๆ ใหม่ให้กบัสินคา้ตวัเดิมอยูเ่สมอ หรือปรับปรุงการะ
บวนการผลิตเดิมใหดี้ขึ3น ติดตามขา่วสารสถานการณ์ต่างๆ ทีรุดหนา้อยา่งรวดเร็วตลอดจนวิทยาการ
ใหม่ๆ ไปใช้ปรับปรุงให้ดีขึ3น คาํวา่ “พ่อคา้” กบั “ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม” นั3นมีความหมาย
ต่างกนั “พ่อคา้” ไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต แต่ทาํหน้าทีเป็นผูที้มีเงินไปซื3อของมาขาย หรือบางทีอาจจะไป
เครดิตสินคา้กบัผูผ้ลิต หรือคนกลาง นาํของนั3นมาจาํหน่ายเมือไดเ้งินทองมาก็นาํมาหกักบัตน้ทุน ที
เหลือเป็นกาํไร เอาเงินไปซื3อมาขายอีก เป็นการหมุนเวียนเงินจากการจ่ายไปและรับกลบัมา หรือ
เป็นการหมุนเวียนเงินในระยะทีสั3นกวา่ พ่อคา้จะมีความเสียงนอ้ยกวา่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 
ทีจะตอ้งใชค้วามคิดในการลงทุนหาผลิตภณัฑ์ มีความเสียงหาเงินลงทุน ตั3งโรงงาน ซื3อเครืองจกัร 
จา้งแรงงาน ทาํการบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ หาตลาด และปรับสภาวะให้เขา้กบัสิงแวดลอ้ม 
ขยายงาน ทั3งผลกัดนัทุกวิถีทางเพือให้บรรลุเป้าหมาย จนกลายเป็นผูป้ระสบความสําเร็จ ดงันั3นผูที้
ทาํธุรกิจใหญ่โตขึ3นมาไดจ้นถึงปัจจุบนั และกลายเป็นแหล่งจา้งงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ นบั
ไดว้า่เป็นบุคคลทีน่ายกยอ่งส่งเสริมอยา่งยิง (ชุติภา โอภาสานนท ์2543 : 48-52) 

บุคลิกภาพของผูป้ระกอบการ บุคลิกภาพเป็นสภาพนิสัยจาํเพาะคน เป็นสิงทีทาํให้
สามารถอ่านหรือ คาดคะเนการกระทาํ ของแต่ละบุคคลในการทีจะกระทาํพฤติกรรมหากตกอยูใ่น
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ ง การเลือกประกอบอาชีพถือเป็นการแสดงออกอย่างหนึ งของ
บุคลิกภาพเช่นเดียวกนั นันคือการทีบุคคลไดป้ระกอบอาชีพตามทีตนเองถนดัและสอดคลอ้งกบั
บุคลิกภาพ ยอ่มทาํให้บุคคลมีความสุขในการประกอบอาชีพอนัจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพนั3น ๆ  

จากทีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า คุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการทีประสบ
ความ สาํเร็จนั3นส่วนใหญ่มิไดมี้มาแต่กาํเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้บ่มเพาะจากการหล่อหลอม หรือ
จากการใฝ่หาฝึกฝน เพือการพฒันาไปสู่คุณลกัษณะทีดีดงักล่าว 

ประเภทของผูป้ระกอบการ ในการพิจารณาถึงประเภทของผูป้ระกอบการนั3น สามารถ
พิจารณาไดห้ลายมิติ ทั3งจากประเภทของบุคคลทีเป็นผูป้ระกอบการ และลกัษณะของกิจการดงันั3น
เพือให้มีมุมมองเกียวกบัประเภทของประกอบการได้กวา้งขึ3น ในส่วนนี3 จึงแบ่งผูป้ระกอบการ
ออกเป็นหลายประเภทต่างๆ ดงันี3  

ผูป้ระกอบการทีเป็นผูก่้อตั3งกบัผูป้ระกอบการทีเป็นผูบ้ริหารและผูเ้ป็นผูซื้3อสิทธิพิเศษ 
ในความหมายของผูป้ระกอบการแลว้ ผูป้ระกอบทีเป็นผูก่้อตั3ง ถือเป็นผูป้ระกอบการทีแทจ้ริง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22 
 
เนืองจากเป็นผูเ้ริมก่อตั3งกิจการ จากการมองเห็นถึงช่องทางธุรกิจและใช้ผลิตภณัฑ์ปรับปรุงเพือ
นาํเสนอต่อตลาด ซึ งผูก่้อตั3งกิจการอาจเป็นช่างฝีมือทีมีทกัษะและเริมกิจการโดยใชท้กัษะในวิชาชีพ
ของตนเอง หรือ โดยการแสวงหาความตอ้งการของตลาดและเริมกิจการใหม ่ 

หลงัจากไดก่้อตั3งกิจการขึ3นมาแลว้ การดาํเนินกิจการอาจสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหลานที
เป็นสมาชิกครอบครัว หรือกิจการอาจขายให้กับผู ้อืนเพือดํา เ นินธุรกิจต่อ ซึ งถือว่า เป็น
ผูป้ระกอบการทีเป็นผูบ้ริหาร เนืองจากในบางกรณีทีกิจการเติบโตอยา่งรวดเร็วจากธุรกิจขนาดยอ่ม
จนเป็นกิจการขนาดใหญ่ แต่ผูป้ระกอบการก็ยงัคงปฏิบติังานเหมือนกบัในช่วงแรกแทนทีจะเป็น
แบบผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการอาชีพ 

สําหรับผูซื้3อสิทธิพิเศษทางการคา้ จะมีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการทีเป็นผูบ้ริหาร
ตรง ทีระดบัความเป็นอิสระในการดาํเนินกิจการจะมีนอ้ยกวา่ เพราะผูซื้3อสิทธิพิเศษทางการคา้ตอ้ง
ปฏิบติังานภายใตข้อ้กาํหนดในสัญญาสิทธิพิเศษ 

ผู ้ประกอบการที เ ป็นช่าง ฝีมือกับผู ้ประกอบการที แสวงหาโอกาส เนื องจาก
ผูป้ระกอบการแต่ละคนอาจมีพื3นฐานแตกต่างกนั ดงันั3นจึงทาํให้มีความเชียวชาญและวิธีการจดัการ
ทีแตกต่างกนั ทั3 งในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจ ซึ ง นอร์แมน อาร์ สมิท ได้แบ่ง
ผูป้ระกอบการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูป้ระกอบการทีเป็นช่างฝีมือ (artisan entrepreneur) กบั
ผูป้ระกอบการทีแสวงหาโอกาส (opportunistic entrepreneur) กล่าวคือผูป้ระกอบการทีเป็นช่างฝีมือ
คือผูที้มีทกัษะทางเทคนิคและใชท้กัษะนั3นๆ เป็นช่องทางในการเริมกิจการ ผูป้ระกอบการประเภทนี3
โดยทัวไปจะมีความรู้และทกัษะทางธุรกิจไม่มากนัก และมกัมีวิธีการตดัสินใจทางธุรกิจ ดังนี3         
1)การจดัการธุรกิจเหมือนกบัการปกครองในครอบครัวแบบพ่อกบัลูก กล่าวคือกาํหนดแนวทาง
ธุรกิจเหมือนกบัทีใช้กาํหนดแนวทางให้กบัสมาชิกครอบครัว 2) มกัม่ค่อยยินยอมทีจะมอบหมาย
อาํนาจหน้าทีในการตดัสินใจให้กบัผูอื้น 3) ในการสร้างกิจการใชท้รัพยากรเงินทุนน้อย (ปกติมา
จากคนเดียวหรือสองคน) เนืองจากยึดถือวา่กิจการเกิดจากทกัษะทางเทคนิคของตน ดงันั3นจึงไม่
ตอ้งการให้กิจการเป็นของผูอื้น 4 ) กลยุทธ์การตลาดเนน้องคป์ระกอบแบบเดิม คือเน้นในทีราคา 
คุณภาพ และความเชือ ถือในกิจการ 5) การกระตุน้การขาย เนน้ไปทีความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลเป็น
หลกั 6) มุมมองดา้นเวลา เน้นระยะสั3 นและมีการวางแผนเพืออนาคตหรือการเปลียน แปลงเพียง
เล็กนอ้ย 

ในทางตรงข้าม ผูป้ระกอบการทีแสวงหาโอกาส คือบุคคลทีมีทั3 งทกัษะการจดัการ          
และความรู้ทางเทคนิคในการเริมกิจการ ผูป้ระกอบการทีแสวงหาโอกาสมกัหลีกเลียงการจดัการ
แบบพ่อปกครองลูก มีการมอบหมายอาํนาจหน้าที เมือมีความจาํเป็นต่อการเติบโตของกิจการ          
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กลยทุธ์การตลาด และการขายอยูใ่นรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนระดมเงินทุนจากหลายแหล่งในการเริม
กิจการ และมีการวางแผนสาํหรับการเติบโตในอนาคต 

ผูป้ระกอบการทีเป็นผูห้ญิง แมว้า่โดยทัวไปเพศชายจะเป็นผูที้ดาํเนินธุรกิจ แต่ปัจจุบนั
ผูห้ญิงเป็นจาํนวนมาก ไดเ้ขา้มาเป็นผูบุ้กเบิกและเริมกิจการของตนเอง นอกจากผูป้ระกอบการที
เป็นผูห้ญิงจะต้องเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ยงัต้องเผชิญกบัความยุ่งยากในการดาํเนินบทบาทการ
ประกอบการในดา้นอืนๆ อีกดว้ย เช่น ปัญหาเกียวกบัทศันคติของผูอ้นุมติัสินเชือของสถาบนัการ 
เงินทีมีต่อเพศหญิง นอกจากนี3 ยงัมีอุปสรรคอืน ได้แก่การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้น ทั3งผูจ้ดัหา 
ลูกคา้ และบุคคลต่างๆ  

ในปัจจุบนั มีการใช้ทีมผูป้ระกอบการ ในสัดส่วนทีสูงมากขึ3น โดยเฉพาะในธุรกิจที
ความสําเร็จของกิจการ มีความจาํเป็นตอ้งใช้ความชาํนาญเฉพาะทางและทรัพยากรต่างๆ ทาํงาน
รวมกนั ซึ งทีมประกอบการประกอบดว้ยบุคคลมากกวา่ 2 คนทีใช้ทกัษะเฉพาะและความพยายาม
ร่วมกนั ในการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะผูป้ระกอบการ ดงันั3นในกรณีนี3ประสิทธิผลการดาํเนินงานของ
กิจการ จึงเกิดจากการนาํความสามารถพิเศษ ทกัษะและทรัพยากรของทีมผูป้ระกอบการมาผนึก
กาํลงั 

ผูป้ระกอบการทีเป็นสามีและภรรยา ทาํงานร่วมกนันั3น ถือเป็นอีกรูปแบบหนึงทีทาํให้
กิจการมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว เนืองจากการทาํงานร่วมกนัของสามีและภรรยา ก่อให้ เกิดการแบ่ง
งานกนัทาํบนพื3นฐานความชํานาญ อนัเกิดจากความแตกต่างกนัในด้านของเพศได้เป็นอย่างดี  
ผูป้ระกอบการทีเป็นสามีและภรรยา ควรเรียนรู้ปัจจยัสู่ความสําเร็จ อนัเกิดจากรากฐานความ 
สัมพนัธ์ในการทาํงานร่วม  

ธุรกิจครอบครัว บุคคลในครอบครัวมีส่วนเกียวข้องโดยตรง ทั3งในฐานะเจา้ของทาํ
หนา้ทีในกิจการ ซึ งในประเทศต่างๆ ทัวโลก ธุรกิจครอบครัวถือเป็นส่วนธุรกิจทีมีความ สําคญัต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็นอยา่งยิง 

ผูป้ระกอบการทีเป็นหนุ่มสาว คนรุ่นใหม่ในยุคนี3 มีความโนม้เอียงตอ้งการกาํหนดชะตา
ชีวติของตนเองมากยิงขึ3น และส่วนหนึงประกอบอาชีพครั3 งแรกโดยก่อตั3งกิจการของตนเองขึ3น 

ผูป้ระกอบการทีทาํงานไม่เต็มเวลา ถือเป็นวิธีการทีได้รับความนิยมมากขึ3น ซึ งผู ้
ประกอบ การทีทาํงานไมเ่ตม็เวลา อาจทาํในสิงทีดีทีสุด ผูป้ระกอบการในกลุ่มนี3อาจเขา้ไปประกอบ
กิจการขอนตน โดยไม่ยอมสูญเสียความมันคงในงานประจาํและผลตอบแทนทีมีอยูเ่ดิม ประโยชน์
ทีสําคญัในการประกอบการแบบไม่เต็มเวลา คือมีความเสียงจากการประกอบอาชีพตํา เนืองจากมี
อาชีพเดิมอยู ่
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ผูป้ระกอบกิจการทีบา้น ซึ งไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย มีขอ้ดีหลายประการ ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนในการก่อตั3งและการดาํเนินงานตําสุด มีความยืดหยุน่ เรืองแบบแผนการดาํเนินชีวิตมากขึ3น 
ปัจจุบนัเทคโนโลยรีะดบัสูง มีส่วนช่วยใหก้ารประกอบการมีความสะดวกมากขึ3น 

ผูลี้3ภยั เกิดจากการหลีกหนีสถานการณ์บางอยา่งทีตนไมต่อ้งการ มีปัจจยัผลกัดนั อนัเกิด
สาเหตุต่างๆ เช่น หลบหนีปัญหาทางการเมือง ศาสนา หรือความยากแคน้ทางเศรษฐกิจในประเทศ
ของตน ผูลี้3 ภยัจากบริษทั  ผูลี้3 ภยัจากพ่อแม่ เพือแสดงความสามารถของตนว่าสามารถประกอบ
กิจการไดโ้ดยลาํพงัและดว้ยลาํแขง้ของตนเอง  ผูลี้3ภยัทีตอ้งการความเสมอภาคของสตรี ผูลี้3ภยัทีเป็น
แมบ่า้น  ผูลี้3ภยัทางสังคม  ผูลี้3ภยัทางการศึกษา เป็นกลุ่มทีถูกคดัชือออกจากการศึกษาและตดัสินใจ
ประกอบกิจการของตนเอง (อาํนาจ ธีระวนิช 2549 : 46-51) 

ความสาํเร็จสาํหรับผูป้ระกอบการ ความสาํเร็จขององคก์รธุรกิจ ในส่วนนี3นกัวิชาการให้
แนวคิดในการวดัความสําเร็จขององค์กรไว้หลายแนวคิดดังต่อไปนี3 ได้ให้แนวคิดในการวดั
ความสําเร็จขององคก์รไวด้งันี3  1) พิจารณาจากผลิตภาพ หมายถึงอตัราส่วนระหวา่งผลผลิต ของ
องคก์รในรูปของสินคา้และบริการต่อจาํนวนปัจจยั เขียนเป็นสูตรไดว้า่  ผลิตภาพ  =  ผลผลิต/ปัจจยั
การผลิต 2) พิจารณาจากกาํไร ซึ งการใชก้าํไรเป็นเกณฑใ์นการวดัมกัจะใชร้ะยะเวลา 1 ปี ตามระบบ
บญัชีของแต่ละธุรกิจ แต่โดยทัวไปมกัจะตรงตามปีปฏิทิน (นิตย ์สัมมาพนัธ์ 2542 : 10-21) 

ความสําเร็จของผูป้ระกอบการวดัได้ทีตวับุคคล โดยทีผูป้ระกอบการเป็นผูก้าํหนด
ความสําเร็จดว้ยตนเอง ซึ งมกัใชค้วามเห็นดา้นการเงินเป็นตวัสะทอ้นธุรกิจ และความพึงพอใจจาก
รายไดที้มาจากการดาํเนินธุรกิจ ระดบัความสําเร็จทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากขอ้มูลดา้นการเงิน 
จาํนวนลูกคา้ทีเพิมขึ3นหรือลดลง ผลกาํไร และยอดขาย หรือวดัจากผูเ้กียวขอ้งในธุรกิจ ทั3งดา้นลูกคา้
และพนกังาน ในดา้นการรับรู้ความสาํเร็จทีมีต่อธุรกิจ การวดัความสาํเร็จของการประกอบการตลาด
นัดวดัได้จากจาํนวนร้านคา้ทีเข้ามาคา้ขายในตลาดและวดัจากผูเ้ข้ามาซื3อสินค้าใตตลาดได้ด้วย
เช่นกนั 
 
6. ความเป็นมาและความหมายของคําว่าตลาดนัด 

ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคาํวา่ “ตลาดนัด” 
หมายถึง ทีชุมนุมเพือซื3อขายสิงของต่างๆ ซึ งมิไดต้ั3งอยูเ่ป็นประจาํแต่จดัให้มีขึ3นเฉพาะวนัทีกาํหนด
เท่านั3น หากพิจารณาตามความหมายนี3  อาจกล่าวไดว้า่ตลาดนดัดาํรงอยูใ่นสังคมไทยมาตั3งแต่อดีต 
โดยปรากฏอยา่งไมเ่ป็นทางการ  
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ตลาดนดั อาจปรากฏในรูปของตลาดไม่ประจาํหรือตลาดตามฤดูกาล ทั3งทีเป็นตลาดนํ3 า
และตลาดบกกไ็ด ้ทั3งนี3  ความสําคญัของตลาดบกและตลาดนํ3 าขึ3นอยูก่บัสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน 
(ราชบณัฑิตยสถาน 2525 : 325-326) 

อาชีพพ่อค้าแม่คา้เร่เกิดขึ3นไม่ตํากว่าในสมยัสุโขทยั เห็นได้จากหลกัฐานสําคญั คือ 
จารึกของสมเด็จพระเจา้ขนุรามคาํแหงทีวา่ “เบื3องตีนนอนเมืองสุโขทยันี3 มีตลาดปสาน มีพระอจน มี
ปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง มีไร่มีนา มีถินฐาน มีบา้นใหญ่บา้นแรก” คาํวา่ ปสาน มีจาก
ภาษาเปอร์เซีย บาซาร์ ซึ งตลาดแบบบาซาร์ หมายถึงตลาดทีมีซื3อขายสินคา้เล็กๆ นอ้ยๆ อาศยัการ
ต่อรองและความเป็นกนัเอง ผูผ้ลิต ผูข้าย ผูซื้3อ และผูบ้ริโภค อาจเป็นคนๆ เดียวกนัก็ได ้นันคือ คน
จะปลูกพืชผกัและนําไปขายในตลาด และผูน้ั3 นก็จะซื3อสินค้าทีตนผลิตไม่ได้เองมาบริโภคใน
ครัวเรือน กลุ่มทางเครือญาติและกลุ่มทางสังคมอืนๆ  มีผลต่อการกาํหนดราคาสินคา้ดว้ย (ดาํรง 
ฐานดี  2531 : 115) 

จากข้อความในศิลาจารึกตอนนี3  แสดงให้เห็นว่า กรุงสุโขทัยมีตลาดสําหรับให้
ประชาชนมาซื3อขายกนั ตลาดปสานนี3 ตั3 งอยู่ทางตอนเหนือของตวัเมือง ซึ งเป็นแหล่งชุมชนทีมี
บา้นเรือนของผูค้นตั3งถินฐานกนัอยู ่ตลาดปสานเป็นทั3งตลาดประจาํและตลาดนดั ส่วนตลาดยอ่ยอืน 
ๆ ก็คงมีกระจายอยูท่ ัวไปทั3งในเมืองและนอกเมือง เป็นสมยัทีการคา้รุ่งเรือง เพราะกษตัริยสุ์โขทยั
เห็นความสําคญัของการคา้และทรงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนจากหัวเมืองต่างๆ นาํสินคา้เขา้
มาขายยงัตลาดในสุโขทยั นโยบายนี3 คือ การไม่เก็บภาษีจงักอบ (ภาษีผา่นด่าน) จึงมีพอ่คา้แม่คา้จาก
หวัเมืองต่างๆ นาํสินคา้เขา้มาคา้ขายทีตลาดปสานกนัอยา่งมากมาย (ขนุวจิิตรมาตรา 2516 : 37)   

รูปแบบของตลาดในสมยัสุโขทยัส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบก เพราะกรุงสุโขทยัไม่ใช่เมือง
ทีตั3งอยูริ่มแม่นํ3 า ตวัเมืองสุโขทยัตั3งอยูห่่างจากแม่นํ3 ายมถึง 10 กม. ลกัษณะของตลาดมกัจะนิยมจดั
ขึ3นในบริเวณลานทีโล่งใกล้ๆ  หมู่บา้น ซึ งอาจจะเป็นลานวดัหรือลานกลางหมู่บา้น มีลกัษณะเป็น
แผงติดพื3นดิน โดยใชใ้บตองหรือวสัดุอืนปูรองสินคา้ไว ้(เกียรติ จิระกุล 2525 : 13) 

ต่อมาเมือสมยัอยธุยา ลกัษณะตลาดและรูปแบบการคา้ของพอ่คา้แม่คา้เร่ก็เปลียนไป ใน
สมยัอยุธยา มีตลาดปสานหรือตลาดแบบบาซาร์อยู่เห็นได้จากกฎหมายลกัษณะลกัพา พ.ศ.1899 
มาตราหนึ งมีอยูว่า่ “ผูใ้ดลกัไพร่ฟ้าขา้คนลูกเมียท่านพาหนีและมิทนัพาหนี ยงัแต่ตีนนํ3 าตีนท่านใน
ตลาดพลาสแห่งใดๆ มีสักขีพยานวา่เอาขา้คนท่านหนีจริง ท่านวา่ผูน้ั3นคือโจรให้ไหมกึงค่า คาํว่า 
พลาลในทีนี3 คือ ตลาดปสานหรือตลาดบาซาร์นันเอง (ขนุวจิิตรมาตรา  2516 : 83) 

ลกัษณะการคา้ขายในสมยักรุงศรีอยุธยามีลกัษณะแตกต่างไปจากสมยัสุโขทยั ปัจจยัที
สําคญัทีทาํให้เกิดความแตกต่างกนั เนืองมาจากปัจจยัทางดา้นภูมิประเทศ ตลาดในกรุงสุโขทยัจะ
เป็นตลาดบกเพราะตั3งอยูไ่กลจากแมน่ํ3า ส่วนในสมยักรุงศรีอยธุยามีสภาพทางภูมิประเทศเป็นเกาะมี
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แม่นํ3 าลอ้มรอบ และอยูก่ลางทุ่งโล่งเป็นทีบรรจบของแม่นํ3 าถึง 3 สาย คือ แม่นํ3 าเจา้พระยา แม่นํ3 าป่า
สัก แม่นํ3 าลพบุรี การที มีทีตั3 งใกล้อยู่ริมแม่นํ3 านี3 นอกจากจะอาํนวยความสะดวกในเรื องของ
การเกษตร ซึ งเป็นอาชีพหลกัของประชากรแลว้ ยงัมีผลต่อการคมนาคมเพือหมุนเวียนผลผลิตไปยงั
สังคมภายนอกอีกดว้ย (เกียรติ จิวะกุล 2525 :40) 

เมือถึงสมยักรุงธนบุรี ตลาดในสมยันี3 ส่วนใหญ่เป็นตลาดทั3งกระจายอยูต่ามริมแม่นํ3 าลาํ
คลอง เช่นเดียวกบัสมยักรุงศรีอยุธยาแต่มีไม่มากเท่า เพราะมีพื3นทีสําหรับจอดเรือแพน้อยกว่า
ประกอบกบัสถานการณ์ของประเทศยงัไม่มันคง เนืองจากมีการทาํศึกสงครามตลอดเวลา ฉะนั3น
การคา้ขายกค็งมีเฉพาะสินคา้ทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั จนถึงปลายรัชสมยัจึงกลบัฟื3 นตวัดี
ขึ3 น มีสินค้าและอาหารบริบูรณ์ เพราะประชากรมีเวลาทีจะผลิตและดําเนินการค้าขายได ้         
(เกียรติ  จิวะกุล 2525 : 4) 

ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ปลายรัชสมยัรัชการที 2ไดมี้การตั3งระบบเจา้ภาษีนายอากร ซึ ง
เป็นชาวจีนไดรั้บสิทธิผกูขาดจากรัฐใหเ้กบ็ภาษีถึง 38 ชนิด ในสมยัรัชกาลที 3 ระบบนี3ทาํให้รัฐบาล
มีรายไดแน่นอนในแต่ละปี แต่ราษฏรตอ้งจ่ายภาษีเพิมขึ3น ต่อมาในสมยัรัชกาลที 4 ไทยได้ทาํ
สนธิสัญญาเบาวริ์งค์กบัประเทศองักฤษ ทาํให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเริมเปลียนแปลงและเขา้สู่
ระบบทุนนิยมในยคุต่อมาเกษตรกรของไทยเริมเพิมผลผลิตของตนให้มากขึ3น โดยเฉพาะขา้ว ไม่ได้
ผลิตเพือบริโภคในครัวเรือนดงัแต่ก่อน แต่ผลิตเพือนาํไปขายดว้ย มีการขยายทีนาและขุดคลองเพือ
ใชใ้นการเพิมผลผลิต และนาํเงินตราทีไดม้าไปซื3อผลผลิตอืนๆ มาบริโภค หลงัจากทาํสนธิสัญญา
เบาวริ์งคแ์ลว้ สินคา้ต่างประเทศไดห้ลังไหลเขา้มาสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพือแลกเปลียนกบัสินคา้ที
ผลิตไดภ้ายในประเทศ การคา้กบัต่างประเทศทาํให้การคา้ภายในขยายตวัต่อเนืองเป็นลูกโซ่ พร้อม
กนันั3นการใช้เงินตราเป็นสือกลางของการแลกเปลียนก็ขยายวงกวา้ง การใช้เงินเป็นสือกลางช่วย
กระตุน้ให้ชาวบา้นทาํการผลิตเพือคา้ขายเพิมขึ3น แทนทีจะผลิตไวบ้ริโภคในครัวเรือนอยา่งเดียว 
เพราะการคา้และ การใชเ้งินตราเป็นสือกลางทีทาํให้การถือเอาผลผลิตส่วนเกินของเจา้ขุนมูลนาย 
ซึ งแต่เดิมอยู่ในรูปของส่วยสิงของและแรงงานเกณฑ์ เปลียนมาเก็บภาษีทีเป็นเงินแทน เมือเป็น
เช่นนี3ชาวบา้นจึงตอ้งเพิมผลิตเพือให้ขายไดเ้งินมากๆ หรือหางานทีจ่ายค่าจา้งเป็นเงินเพือนาํมาจ่าย
ภาษีในรูปเงินได ้(ฉตัรทิพย ์นาคสุภา 2527 : 322-333) 

ในสมยัที เรียกได้ว่าอยู่ในยุคปัจจุบันตลาดนัดได้เกิดขึ3นมาตามคาํกล่าวของ (สกุณี       
ณัฐพลวฒัน์ 2541 : 18) กล่าวถึง ตลาดนดัทีเกิดขึ3นในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดว้ยนโยบาย
ของรัฐทีคาํนึงถึงชาวบา้น หรือเกษตรกรทีมกัถูกพอ่คา้คนกลางกดราคาพืชผล จึงไดมี้การริเริมจดั
ตลาดนดั เพือเป็นสถานทีให้พอ่คา้แม่ขายรายยอ่ยไดน้าํสินคา้จากเรือกสวนไร่นามาขายดว้ยตนเอง 
สังคมมนุษย ์ เป็นสังคมทีอยูร่วมกนัเป็นชุมชน มีการติดต่อแลกเปลียนและสร้างสรรคกิ์จกรรมอนั

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 
 
หลากหลาย จากชุมชนหนึง ๆ ต่อเนืองไปสู่ชุมชนอืน ในแต่ละชุมชนต่างก็มีการผลิต ทั3งเพาะปลูก
เลี3ยงสัตว ์ทอผา้ จกัสาน อืน ๆ อีกมากมาย ตามแต่สภาพของทอ้งถินและวตัถุดิบทีมีอยูใ่นแต่ละที
นั3น บางชุมชนเมือผลิตแลว้มีมากเกินความตอ้งการ ดงันั3น เมือไดมี้การติดต่อกบัสังคมหรือชุมชน
อืน ๆ จึงมีการนาํผลผลิตของตนเองเหล่านั3นไปแลกเปลียนกบัผลิตผลหรือวตัถุดิบอืนทีตวัเองขาด
แคลนการชุมนุมเพือแลกเปลียนผลผลิตของแต่ละชุมชน จึงนบัเป็นกิจกรรมทีมีมานานคู่กบัสังคม
มนุษย ์หากดูจากประวติัความเป็นมาในเรืองการคา้ขายแลกเปลียนจะพบ ในยุคโบราณ การพบปะ
ชุมนุมกนัเกิดขึ3นดว้ยการแลกสินคา้ต่อสินคา้ (Barter system) ไม่มีเงินตราหรือมาตรวดัอนัเป็น
สากลในการแลกเปลียน ขึ3นอยูก่บัความพอใจและความใกลชิ้ดผกูพนัของพอ่คา้แม่คา้แต่ละคน เช่น 
การแลกขา้วกบัไข่เป็ด ผกัสดกบัปลาทะเล หรือของทะเลอืน ๆสถานทีทีดาํเนินกิจกรรมเช่นนี3  มกั
เรียกขานวา่ "ตลาด" ซึ งคาํเรียกของแต่ละแห่งอาจมีสําเนียงหรือภาษาทีแตกต่างกนัไป แต่ไม่วา่จะ
เป็นคาํใดทุกสรรพสําเนียงเหล่านี3  ก็ล้วนมีความหมายถึงสถานทีทีมีการรวมตวักนัเพือซื3อขาย
แลกเปลียนสินคา้กนัอยูดี่ นอกจากความหมายของคาํ และสภาพของแหล่งตลาดแลว้สิงสําคญัของ
ความเป็นตลาด ก็คือ รูปแบบของตลาด ซึ งมีความเกียวพนัอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและการตั3งถินฐาน
ของมนุษยอ์ยา่งมาก เช่น ชุมชนใดทีมีการติดต่อไปมาหาสู่ตลาดกนัโดยทางบก ก็มกัเรียกวา่ "ตลาด
บก" ส่วนชุมชนใดทีมีการติดต่อสัญจรทางนํ3าเป็นหลกั กจ็ะเรียกตลาดทีเกิดขึ3นนี3 วา่ "ตลาดนํ3 า" ส่วน
ตลาดซึ งไดชื้อวา่เป็นตลาดทีใกลชิ้ดกบัผูค้นในชุมชนมากทีสุดคือ "ตลาดนดั" การติดตลาดจะ
เปลียนวนัเวลาและสถานทีไปเรือย ๆ แลว้แต่นดัส่วนใหญ่ ในสมยัโบราณ วนัทีนิยมติดตลาดนดัมกั
เป็นวนัพระ วนัโกน หรือวนัหยุดนกัขตัฤกษน์ันเอง ณ สถานทีแห่งนี3พอ่คา้แม่ขายทั3งหลายจากถิน
ต่าง ๆ จะมีโอกาสในการนาํสินคา้ของตนมาซื3อขายแลกเปลียนกนัอยา่งกวา้งขวาง 

จากหลกัฐานทีอา้งอิงทีผา่นมาขา้งตน้พออนุมานไดว้า่ ตลาดอยูคู่่กบัสังคมมาตลอด ไม่
วา่จะเป็นชนชาติเผา่พนัธ์ุใดๆ ตลาดมีมากมายทั3งตลาดบก ตลาดนํ3า ตลาดเชา้ สาย บา่ย เยน็ กลางคืน 
มีครบทั3งวนัตลอด 24 ชัวโมง ตลาดนดัประจาํวนัในแต่ละสัปดาห์ ส่วนใหญ่ในบริเวณเดียวกนัจะมี
ตลาดนดัหมุนเวียนครบทั3ง 7 วนั จากหัวขอ้วิจยัตลาดคุณาวรรณเป็นตลาดนดัทีเปิดตลาด 2 วนัใน
หนึ งสัปดาห์ เป็นรูปแบบของตลาดบกความน่าสนใจในการตั3งคาํถามวิจยัคือตลาดนัดแห่งนี3 มี
อาคารถาวร กนัแดดกนัฝนอยา่งดีแต่กลบัไดก้ารยอมรับทีน้อยกวา่การตั3งแผงคา้ชัวคราว และการ
วางของขายแบกบัพื3น 
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7. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

มนตรี สิงหะวาระ และคณะ (2549) ไดศึ้กษาถึงแนวทาง “การพฒันาตลาดนดัชุมชนเพือ
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทีย ังยืนในตาํบลออนใต ้อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่” จากผลการศึกษาทาํ
ใหไ้ดท้ราบวา่ประชาชนใน ต.ออนใต ้มีประวติัความเป็นมาทางวฒันธรรมอนัยาวนานประชาชนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีสถาบนัทางการเงินทีเขม้แข็ง คือสหกรณ์เครดิต
ยเูนียนเป็นทีพึงทางดา้นการเงินของชุมชนใน ต.ออนใต ้อีกทั3งยงัมีตลาดริมออนเป็นตลาดนดัชุมชน
ทีมีมาร่วม 20 ปี สําหรับปัจจยัเกื3อหนุนทีทาํให้เกิดการพฒันาตลาดนัดอย่างย ังยืนไดแ้ก่ 1) ปัจจยั
ดา้นสินคา้ 2) ปัจจยัทางดา้นองค์กร และ 3) ปัจจยัทางดา้นบุคคล นอกจากนี3 ปัจจยัทีตอ้งทาํให้เกิด
เพือการพฒันาตลาดนดัอยา่งย ังยืนนั3นไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 2) การ
ประชา สัมพนัธ์และให้ความรู้กบัคนในชุมชนไดรู้้ถึงบทบาทหน้าทีของหน่วยงานราชการทีมีต่อ
ชุมชน 3) เร่งพฒันาและสรรหาสินคา้หรือบริการทีพฒันามาจากทรัพยากรในชุมชน และ 4) พฒันา
ใหเ้กิดตลาดเฉพาะส่วนขึ3นเช่น กาดววั และตลาดแลกเปลีนสินคา้โดยไม่ใชเ้งิน 

วิภาดา อ่อนนาน (2547) ท ําการวิจัยเรื อง “การจัดการธุรกิจเคลือนทีในจังหวัด
กาญจนบุรี” ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะการจดัการธุรกิจตลาดนดัเคลือนทีใชแ้รงงานในครอบครัว
เป็นหลกั ผูจ้ดัการตลาดทั3งสามตลาดเป็นเพศชาย อาชีพก่อนเขา้มาเป็นผูจ้ดัการตลาดนัดไม่ใด้
เกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการหรือเคยทาํหน้าทีทางดา้นการตลาดมาก่อนแต่อยา่งใด เพียงแต่ใช้
ประสบการณ์จากการไดเ้ขา้มาขายของ และประสบกบัปัญหาการถูกไล่ทีขายของทั3งของตนเองและ
ผูร่้วมชะตากรรมเดียวกนั จึงตอ้งการมีสถานทีทาํมาหากินในการแกปั้ญหาความอยูร่อดของตนเอง
เป็นแรงจูงใจเขา้มาเป็นผูป้ระกอบการตลาดนดัเคลือนที โดยใชภ้าวะผูน้าํและความมีมนุษยส์ัมพนัธ์
การจดัการเกียวกบัสถานที ผูจ้ดัจะเลือกทาํเลทีตั3 งของสถานทีจดัตลาดนัดทีอยู่ใกล้ตลาดแหล่ง
ชุมชนใกลส้ถานทีสาธารณะของทางราชการเพืออาศยัใชเ้ป็นทีจอดรถฟรี สถานทีจอดรถกวา้งขวาง 
มีการคมนาคมสะดวกมีการเช่าพื3นทีเป็นรายเดือน และมองทีเช่าของการรถไฟก่อนทีอืนๆ เนืองจาก
มีค่าเช่าถูกมีห้องสุขาของสถานีรถไฟให้ใช้ฟรีเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายทีจะตอ้งสร้างห้องสุขา 
หรือเช่ารถสุขาเคลือนทีมาบริการ 

วนัชัย รู้กจิ (2545) ทาํการวจิยัเรือง “การสาํรวจปัจจยัทีผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ใชใ้นการซื3อสินคา้และบริการทีตลาดนดัจตุจกัร” ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทีผูบ้ริโภคใชใ้นการเลือก
ซื3อสินคา้และบริการทีตลาดนดัจตุจกัรทั3ง 4 ดา้น คือ ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นราคาดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัพิจารณาโดยรวมในระดบัปานกลาง 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูบ้ริโภคใชปั้จจยัพิจารณาดา้นสินคา้และบริการโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยเล็งเห็นวา่การซื3อสินคา้และบริการจะตอ้งมีคุณภาพ มีคุณลกัษณะและประโยชน์ มีความ
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หลากหลาย ซึ งตลาดจตุจกัรเป็นแหล่งรวมสินคา้และบริการจาํนวนมาก ซึ งเป็นสิงจูงใจผูบ้ริโภคให้
เขา้ไปซื3อสินคา้และบริการ ส่วนในดา้นราคา ผูบ้ริโภคใช้ปัจจยัพิจารณาดา้นราคาโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เพราะสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจทีไม่แน่นอน ผูบ้ริโภคจึงแสวงหาแหล่งทีมีสินคา้
ราคาถูก เพือประหยดัค่าใช้จ่ายทั3งของตนเองและครอบครัว ส่วนปัจจยัทางดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภคพิจารณาปัจจยัดงักล่าวในระดบัปานกลาง เนืองจาก
ผูบ้ริโภคมองเห็นวา่ตลาดนดัจตุจกัรเป็นแหล่งรวมสินคา้หลากหลาย และราคาถูก ดงันั3นปัจจยั
ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาดจึงใหค้วามสาํคญัไม่มากนกั 

กนกพร กระบวนศรี (2531) กล่าวถึงผูซื้3 อสินค้าในตลาดนัดหมุนเวียนชนบทใน
ภาคเหนือไวว้่าผูซื้3 อสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร พอแบ่งออกได้ประเภทดังนี3  1) ผูซื้3 อมี
จุดประสงค์ซื3อสินคา้เพียงประการเดียว ส่วนมากเป็นเกษตรกรทีอยูใ่กลเ้คียงกบัตลาดนดั และใช้
การเดินเทา้ รถจกัรยาน และรถจกัรยานยนต ์ส่วนพวกทีอยูห่่างออกไปก็จะใชบ้ริการรถประจาํทาง 
หรือรถรับจา้งทัวไป ซึ งผูซื้3อประเภทเป็นผูซื้3อในทอ้งถิน  2) ผูซื้3อทีมีจุดประสงคท์ั3งการซื3อและการ
ขาย ซึ งสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น  กลุ่มคือ เกษตรกรทีนาํผลผลิตมาจาํหน่ายในตลาดนดัเป็นบางครั3 ง 
และซื3อสินคา้ แปรรูปต่างๆ ทีจาํเป็นกลบับา้น ผูซื้3อประเภทนี3 ส่วนมากเป็นผูซื้3อต่างถิน  ผูซื้3อสินคา้
จากพ่อคา้รายใหญ่ในตลาดนัด และนาํไปจาํหน่ายยงัตลาดนัดอืนๆ ส่วนใหญ่สินคา้ทีซื3อจะเป็น
สินค้าหัตกรรมทีมีแหล่งผลิตเฉพาะผูซื้3 อสินค้าประเภทนี3 ส่วนมากเป็นผู ้ซื3 อต่างถิน  ผูซื้3 อที มี
จุดประสงคเ์พือชมสภาพการคา้ภายในตลาดนดัและสินคา้บางประเภทกลบัไป ซึ งผูซื้3อประเภทนี3
ส่วนใหญ่จะใชช่้วงเวลาวา่งหลงัจากการทาํนาแลว้โดยใชแ้หล่งตลาดนดัเป็นแหล่งพบปะสรุปไดว้า่
กลุ่มลูกคา้ทีมาซื3อสินค้าในตลาดนัดสามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่มคือผูซื้3 อสินคา้ภายในท้องถิน               
และผูซื้3อสินคา้ต่างถิน 
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บทที� 3 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

การวิจยัครั งนี ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน
ร่วม เพื&อกาํหนดแผนงาน ทิศทางของการเริ&มศึกษาการกาํเนิดองค์ประกอบธุรกิจตลาดนดั การลง
พืนที&สัมภาษณ์ผูที้&เกี&ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการ การหาขอ้มูลระดบัลึกในพืนที&ตลาดนดัดว้ยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไมมี่ส่วนร่วม และผลตอบสนองที&สะทอ้นกลบัมายงัผูว้ิจยัเอง
ในด้านของผลขอ้มูลที&ไดรั้บตอบกลบั และการศึกษาเอกสารบนัทึกต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการ
ดาํเนินวจิยั ดงันี  
 

1. พื�นที�ศึกษา 
การศึกษาในครั งนี เลือกพืนที&ศึกษาในตลาดนัดคุณาวรรณ ถนนมาลยัแมน ตาํบลทุ่ง

กระพงัโหม  เขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  มีขอ้มูลสนบัสนุนประกอบพืนที&ดงันี  
ตลาดนดัคุณาวรรณ ตังอยู่เลขที& 55 หมู่ 7 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม  ติดถนนมาลยัแมนใกลก้บับริเวณที&วา่การอาํเภอกาํแพงแสน  ห่างจากตวัจงัหวดั
นครปฐมประมาณ 25 กิโลเมตร  การเดินทางจากตวัจงัหวดันครปฐมตามถนนมาลยัแมนมุ่งหนา้สู่
อาํเภอกาํแพงแสน  ตลาดนดัคุณาวรรณอยูด่้านขวามือกลบัรถตรงขา้มสถานีบริการนํ ามนั ปตท.  
หนา้เทศบาลกาํแพงแสน  ตลาดนดัคุณาวรรณ  มีพืนที&รวมทังสิน 37 ไร่ ในเขตอาํเภอกาํแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

 อาณาเขตติดต่อตามภูมิศาสตร์ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัคลองทา่สารบางปลา 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัที&วา่การอาํเภอกาํแพงแสน 
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลกาํแพงแสน 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัหมูบ่า้นวนิดา 
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2. ขั�นตอนการวจัิย 
1. คน้ควา้ทางเอกสารที&เกี&ยวขอ้งกบัหัวข้อของการคน้ควา้อิสระเพื&อประกอบเป็น

ขอ้มูล นาํเสนอต่ออาจารยที์&ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
2. นาํเสนอหวัขอ้การคน้ควา้อิสระ  
3. คน้ควา้ประวติัความเป็นมาของหัวขอ้วิจยั กาํหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตการวิจยั 

และประโยชน์ที&ไดรั้บจากการวจิยั 
4. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดที&เกี&ยวขอ้งกบัหวัขอ้ที&ทาํการวจิยั 
5. หางานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งกบัหวัขอ้วจิยั 
6. ขอขอ้มูลจากหน่วยงานราชการ ที&ควบคุมดูแลในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบัการประกอบ

การตลาดนดัคุณาวรรณ  ที&สาํนกังานสาธารณะสุขประจาํอาํเภอ 
7. จดัทาํแนวคาํถามวจิยั ในการสัมภาษณ์บุคคลที&เกี&ยวขอ้งกบังานวจิยั 
8. จดัเตรียมเครื&องมือและการตรวจสอบจากผูเ้ชี&ยวชาญที&ใชท้าํการวจิยั 
9. สาํรวจสภาพตลาดนดัคุณาวรรณและสถานที&ใกลเ้คียง 
10. สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร และทีมงานตลาดนดัคุณาวรรณ 
11. สัมภาษณ์ผูค้า้ขายในตลาดนดัคุณาวรรณ 
12. สัมภาษณ์ผูม้าใชบ้ริการตลาดนดัในตลาดนดัคุณาวรรณ 
13. รวบรวมขอ้มูล ถอดเทปคาํสัมภาษณ์ 
14. จดัทาํภาพถ่ายประกอบคาํบรรยายภาพ 
15. วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลวจิยั และจดัพิมพ ์
16. จดัทาํรูปเล่มของการคน้ควา้อิสระ 

 

3. วธีิการวจัิย  
ในการดาํเนินวิจยัครั งนี  เป็นวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยวิธีการค้นหาข้อมูลเอกสาร       

ที& เกี&ยวข้องกับหัวข้อวิจัย และการสัมภาษณ์บุคคลที& เกี&ยวข้องกับการประกอบการตลาดนัด                
ทังในส่วนผูป้ระกอบการและพนักงานในองค์กร พ่อคา้และแม่คา้ รวมถึงผูบ้ริโภคที&มาจบัจ่าย              
ใชส้อยสินคา้ในตลาดนดัคุณาวรรณ มีเครื&องมือในการวจิยัประกอบดว้ย 

1. ผูว้จิยัเองนบัเป็นเครื&องมือที&สาํคญัที&สุดเพราะการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นการสัมผสักบั
คนโดยตรง ดงันันผูว้ิจยัจึงไดเ้ตรียมตวัก่อนการเก็บขอ้มูล เนื&องจากผูว้ิจยัคือผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล
และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยผูว้จิยัไดเ้ตรียมความพร้อมใหก้บัตนเอง 
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2. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที&เกี&ยวขอ้งกบัรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการ
ตลาดนดัคุณาวรรณ เพื&อใหเ้กิดความรู้ทางแนวคิดและทฤษฎี 

3. ศึกษาคุณลกัษณะที&สําคญัของการเป็นนักวิจยัเชิงศึกษาคน้ควา้เกี&ยวกบัระเบียบ
วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ แบบการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมที&ประกอบด้วยการวางแผน           
การปฏิบติั  การสังเกต  ร่วมกบัศึกษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัเชิงคุณภาพ  พร้อมการรับคาํชี         
แนะจากอาจารยที์&ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

4. เต รียมเครื& องบันทึก เ สียง  เพื& อใช้บันทึกข้อมูลระหว่างการสนทนาก ลุ่ม               
และการสัมภาษณ์แบบระดบัลึกรายบุคคล ทังนี เพื&อตรวจสอบความคลาดเคลื&อนของขอ้มูล 

5. กล้องถ่ายภาพติจิตอล เก็บข้อมูลภาพในบรรยากาศขันตอนและกระบวนการที&
ดาํเนินการมีส่วนร่วมของการคา้ขายและการจดัการของเจา้หนา้ที&ตลาดนดัคุณาวรรณ 

6. กรอบแนวคาํถามในการสัมภาษณ์ เป็นคาํถามที&เกี&ยวกบัขอ้มูลพืนฐานทั&วไปของ
ผูใ้ห้สัมภาษณ์อนัประกอบดว้ย ชื&อ นามสกุล (ถา้ผูถู้กสัมภาษณ์ไม่ขดัขอ้ง)  พร้อมทังป้อนคาํถาม
ปลายเปิดเกี&ยวกบัรูปแบบและกลยุทธ์การบริหาร การจดัการ ความสําเร็จและปัญหาอุปสรรค            
การปฎิบติังานในตลาด จาํนวนร้านคา้ ประเภทร้านคา้ ประเภทสินคา้ กระบวนการวางแผนในการ
ประกอบการ การสังเกตุผลที&เกิดขึน และการประเมินผล  

7. ความน่าเชื&อถือของแนวคาํถามในการการสัมภาษณ์ ได้รับการตรวจสอบโดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร และอาจารยว์ลัภา 
เหลืองทองคาํ ภาควชิาภาษาไทย โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษฏ ์อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

8. เครื&องมือที&ช่วยจดบนัทึก คือสมุดจดและปากกาสาํหรับจดบนัทึกขอ้มูลที&ไดรั้บจาก
การสัมภาษณ์ ซึ& งช่วยในการบนัทึกคาํพดู บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูใ้หข้อ้มูล 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที&เกี&ยวข้อง           

ที&ส่งผลต่อกลยทุธ์การบริหารจดัการ การประกอบการตลาดนดั 
2. การสัมภาษณ์แบบระดบัลึก (In-Depth Interview) เป็นการศึกษาขอ้มูลเกี&ยวกบั

กระบวนการในการบริหารจดัการ การประกอบการตลาดนดั เป็นกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของ
ผูใ้หข้อ้มูล เพื&อคน้หาขอ้เทจ็จริงที&เกิดขึนอยา่งเป็นระบบ 

3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเขา้ไปอยูแ่ละปฏิบติั
ตนเป็นส่วนหนึ& งของสถานที&ศึกษาทาํวิจัย ซึ& งเป็นการสังเกตด้วยตวัผูว้ิจยัเอง โดยผูว้ิจ ัยเลือก                 
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การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นผูส้ังเกต เขา้ร่วมในกิจกรรม การเลือกชมสินคา้ตามร้านคา้ต่างๆ การ
เลือกซือสินคา้ดว้ยตวัผูว้จิยัเองเพื&อใหมี้ส่วนร่วมในตลาดนดัอยา่งแทจ้ริง 
 

5. แหล่งข้อมูลวจัิย  
ประชากรที&ศึกษา หรือกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
1. กลุ่มผูป้ระกอบการตลาดนดั 

1.1 เจา้ของตลาดนดั คือผูที้&เป็นเจา้ของตลาด ทังส่วนของเจา้ของอาคารสิ&งพืนที& 
เป็นปลูกสร้างที&เป็นอาคารถาวร และบริเวณทางเดินถนนคอนกรีตที&ใชท้าํแผงลอยสาํหรับตังร้านคา้ 

1.2 ผู ้จ ัดการตลาดนัด คือผู ้ที&ได้รับการแต่งตั งจากเจ้าของตลาดนัด ให้เป็น
ผูบ้ริหารจดัการและการปฏิบติัการจดัสถานที& จดัเกบ็รายได ้ที&เกี&ยวขอ้งกบัการดาํเนินการตลาดนดั 

1.3 เจ้าหน้าที&สํานักงาน คือพนักงานผู ้ทาํหน้าที&จ ัดการธุรการเอกสารต่างๆ             
ทาํบญัชี การเงิน จดัซือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ที&ใช้ในการประกอบการ ประสานงานกบัเจ้าหน้าที&
ภาคสนามต่างๆ 

1.4 เจา้หนา้ที&ภาคสนาม คือพนกังานที&มีหนา้ที&ประจาํการอยูใ่นตลาดนดั ทังส่วน
ของการจดัการก่อสร้าง การจดัสรรพืนที&ร้านคา้ การจดัการดา้นการจราจร จดัเก็บรายไดจ้ากร้านคา้ 
งานซ่อมบาํรุง ทังไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบรักษาความปลอดภยั 

2. กลุ่มผูค้า้ขาย และผูซื้อสินคา้ในตลาดนดั 
2.1 ผูค้า้บนแผงลอยชั&วคราว คือร้านคา้ที&มาทาํการคา้ขายในตลาดนดัโดยการตัง

ร้านชั&วคราวบนพืนที&ๆทางส่วนของตลาดนดักาํหนดให้หรือที&เรียกในตลาดวา่ “ล็อค” ขนาดของ
ร้านคา้ใหญ่หรือเล็กขึนอยูก่บัผูค้า้วา่ต่องการใชพ้ืนที&เทา่ใด 

2.2 ผูค้า้ในอาคารถาวร ตลาดนดัคุณาวรรณ มีอาคารที&ก่อสร้างเป็นอาคารถาวร 
2.3 ผูค้า้วางกบัพืน คือปูผา้ใบหรือผา้พลาสติกกบัพืนดิน หรือพืนคอนกรีตแล้ว

วางสินคา้บนผา้นันอีกทีหนึ&ง 
2.4 ผูค้า้รถเขน็ คือผูค้า้ที&มีรถเขน็และวางสินคา้ที&ขายในรถเขน็ หรือวางบนรถเข็น 

สามารถเคลื&อนยา้ยตาํแหน่งสถานที&ขายไปมาภายในตลาดได ้
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6. ระยะเวลาทใีช้ในการทาํวจัิย 
ระยะเวลาที&ใชใ้นการทาํวิจยัเรื&องกลยุทธ์การบริหารจดัการ และการประกอบการตลาด

คุณาวรรณรวม 4 เดือน 
วนัที&เริ&มคน้ควา้วจิยั     กุมภาพนัธ์ 2553 
เสนอรายงานวจิยัเมื&อ     พฤษภาคม 2553 

 

7. แผนภูมิรายละเอยีด ระยะเวลาทาํการวจัิย  

 
ตารางที& 1 แสดงระยะเวลาทาํการวจิยั 
 

ช่วงเวลาที�ใช้ กมุภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

ลกัษณะงาน 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. การร่างเคา้โครงการวิจยั                 
2. พบอาจารยเ์พื&อขอคาํแนะนาํ                 
3. ขออนุมติัโครงการวจิยั                 
4. คน้หาขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล                 
5. จดัทาํรูปเล่ม (3 บท)                 
6. สร้างแนวคาํถาม                 
7. ลงพืนที&เกบ็รวบรวมขอ้มูล                 
8. ประมวลผลขอ้มูล                 
9. วเิคราะห์ขอ้มูล                 
10. เขียนรายงานการวจิยั                 
11. รายงานผลการวจิยั                 
12. ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์                 

 

วนัที&เริ&มทาํการคน้ควา้วิจยัในเดือน  กุมภาพนัธ์ 2553 และการคน้ควา้วิจยัมีกาํหนดแลว้
เสร็จในเดือน พฤษภาคม 2553 รวมระยะเวลาดาํเนินการ 4 เดือน ตามรายละเอียดตามตารางที& 1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



35 

 

 

บทที� 4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาวิจยัในครั� งนี�  เรื�อง รูปแบบและกลยุทธ์ การประกอบการตลาดนดัคุณาวรรณ                       
ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  ผูว้ิจยัใช้วิธีสัมภาษณ์แบบระดับลึก                
โดยใชล้กัษณะคาํถามแบไม่มีโครงสร้าง รายละเอียดของคาํถามเกี�ยวขอ้งกบัการประกอบการตลาด
นดัคุณาวรรณ     โดยไดรั้บความอนุเคราะห์ การประสานงาน รวมถึงการให้สัมภาษณ์และบรรยาย
สรุปจากเจา้ของตลาดนดัคุณาวรรณ และผูเ้กี�ยวขอ้ง และผูว้ิจยัยงัไดใ้ช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
เพื�อทาํการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการ การดําเนินการกิจกรรมที�ทาํให้ตลาดนัดคุณาวรรณมี
ความสําเร็จในการประกอบการ การสัมภาษณ์ขอ้มูลนาํเสนอในครั� งนี�สามารถแบ่งออกเป็นส่วนได ้
4 ตอน ดงันี�  

ตอนที� 1 ความเป็นมาของตลาดคุณาวรรณ 
ตอนที� 2 รูปแบบของตลาดคุณาวรรณ 
ตอนที� 3 กลยทุธ์การบริหารจดัการตลาดคุณาวรรณ 
ตอนที� 4 ปัญหา อุปสรรค จากการประกอบการตลาดคุณาวรรณ และแนวทางการ

แกปั้ญหา 
รายละเอียดการวจิยัแต่ละส่วนสามารถอธิบายไดด้งันี�  

 

ตอนที� 1  ความเป็นมาของตลาดคุณาวรรณ 

ประวติัส่วนตวั เจา้ของและผูบ้ริหารตลาดนดัคุณาวรรณ 
 ชื�อ นามสกุล   นายมานะ กาญจนแสนส่ง 
สถานที�อยู ่ 55 หมูที่� 7 ถนนมาลยัแมน ตาํบลทุง่กระพงัโหม อาํเภอ 
  กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
วนัเดือนปีเกิด 28 มกราคม 2504 
มธัยมศึกษา โรงเรียนราชินีบูรณะ จงัหวดันครปฐม 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ โปรแกรมวิชาการ
  พฒันาชุมชน เกียรตินิยมอนัดบั 1 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐ
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ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทั�วไป มหาวิทยาลยัราช
  ภฏันครปฐม  
ปัจจุบนั  กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาเอกในสถาบนัของรัฐแห่งหนึ�ง 

สถานที�ตั�งตลาดนัดคุณาวรรณ ตลาดนัดคุณาวรรณ  ตั�งอยู่เลขที� 55 หมู่ 7 ตาํบลทุ่ง
กระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสนจงัหวดันครปฐม  ติดถนนมาลยัแมนใกลก้บับริเวณที�วา่การอาํเภอ
กาํแพงแสน  ห่างจากตวัจงัหวดันครปฐมประมาณ 25 กิโลเมตร  การเดินทางจากตวัจงัหวดันครปฐม
ตามถนนมาลยัแมนมุ่งหน้าสู่อาํเภอกาํแพงแสน  ตลาดนดัคุณาวรรณจะอยูด่า้นขวามือกลบัรถตรง
ขา้มสถานีบริการนํ�ามนั ปตท.  หนา้เทศบาลกาํแพงแสน  ตลาดนดัคุณาวรรณ  มีพื�นที�รวมทั�งสิ�น 37 
ไร่  ในเขตอาํเภอกาํแพงแสน  ตลาดคุณาวรรณเริ�มก่อสร้างเมื�อวนัที�  1 พฤศจิกายน 2549  รวมค่า
ที�ดิน  และสิ�งก่อสร้างที�ดาํเนินการไปแลว้ประมาณ 149 ลา้นบาท   

 อาณาเขตติดต่อตามภูมิศาสตร์ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกบัคลองทา่สารบางปลา 
ทิศใต ้  ติดต่อกบัที�วา่การอาํเภอกาํแพงแสน 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัเทศบาลตาํบลกาํแพงแสน 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัหมูบ่า้นวนิดา 

ตลาดคุณาวรรณอยูใ่นทาํเลที�เป็นศูนยก์ลางคมนาคม ตาํแหน่งของตวัตลาดอยูใ่กลก้บั
จุดตดัของถนนที�เดินทางมาจากด้านทิศเหนือคืออาํเภอสองพี�น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ด้านทิศใต้
ติดต่อกบัเขตของอาํเภอเมืองนครปฐม และอาํเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ทิศตะวนัออกติดกบั
อาํเภอดอนตูม และอาํเภอบางเลน จงัหวนัครปฐม ส่วนทิศตะวนัตกมีพื�นที�ติดกบัอาํเภอท่ามะกา 
จังหวดักาญจนบุรี เส้นทางคมนาคมจากทุกทิศทางเป็นถนนลาดยางสามารถเดินทางสู่ตลาด
คุณาวรรณไดโ้ดยสะดวก 

ผงับริเวณและแบบแปลน ของตลาดนดัคุณาวรรณ แผนผงัแนวเขตที�ดินที�ใช้ประกอบ
การตลาดนดัคุณาวรรณที�ผูป้ระกอบการซื�อสะสมและรวบรวมมาเพื�อใช้เป็นสถานที�ประกอบการ
ตลาดคุณาวรรณ 
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ภาพที� 1  แสดงแผนผงัแนวเขตที�ดิน จาํนวน 37 ไร่ ที�ใชป้ระกอบการตลาดคุณาวรรณ 

 
ภาพที� 2  แบบแปลนการจดัแบง่พื�นที�เพื�อการพาณิชย ์บริเวณตลาดคุณาวรรณ 
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การเริ�มตน้ของตลาดคุณาวรรณ ตลาดคุณาวรรณ เริ�มประกอบการคา้ขายตั�งแต่เริ�มแรก
จนถึงปัจุบนั นบัเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี  มีร้านคา้เช่าพื�นที�คา้ขายในบริเวณตลาดคุณาวรรณ
มากกวา่ 1,000 ร้านคา้  ในวนัอาทิตย ์ตลาดนดัคุณาวรรณใชเ้งินทุนเริ�มตน้ในการก่อสร้างไปมากกวา่
149 ล้านบาท จากการสัมภาษณ์เจา้ของตลาดนัดคุณาวรรณ เกี�ยวกบัอาชีพการงานก่อนเริ� ม
ประกอบการตลาดคุณาวรรณอาชีพดั�งเดิมของครอบครัว ขายวสัดุก่อสร้างจาํพวกฮาร์ดแวร์หรือ
สินคา้ทั�วไปเรียกวา่ขายเครื�องเหล็ก  ยกเวน้สินคา้จาํพวก ปูน หิน  ทราย เท่านั�น  นอกนั�นขายทุก
อยา่งที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้าง ทาํงานดา้นซื�อและขายวสัดุก่อสร้างไดป้ระมาณ 35 ปี หลงัจากนั�น
เกิดการเปลี�ยนแปลงในครอบครัว จึงไดห้ันมาทาํธุรกิจใหม่ที�เป็นการก่อสร้างอาคารเพื�อจาํหน่าย
นอกเหนือจากอาชีพเดิมที�ขายวสัดุก่อสร้างแต่เพียงอยา่งเดียว  

 
ในปี  2538  เริ�มซื�อที�ดินเพิ�ม 4 ไร่โดยขอสินเชื�อจากธนาคารกรุงศรีฯ และขอวงเงินใน

การก่อสร้างอาคารพาณิชย ์จาํนวน  18 หอ้ง  รวมขอสินเชื�อตอนนั�นทั�งหมดประมาณ 27 ลา้น
บาท  ต่อมาเมื�อเริ�มก่อสร้างอาคารพาณิชยเ์สร็จ  ก็ขายอาคารพาณิชยชุ์ดแรกได ้ 9 ห้องๆละ
ประมาณ 2 ลา้นกวา่บาท  และไดน้าํเงินไปซื�อที�ดินเพิ�มเติมอีกหลายครั� ง  รวม   21  ไร่ ของเดิม 6 
ไร่  รวมทั�งสิ�นเป็น 27 ไร่  ตอ้งใชเ้งินซื�อที�ดินอยา่งเดียวประมาณ  80 ลา้นบาท ในปี 2540 (มานะ 
กาญจนแสนส่ง 2553) 

 
ตลาดนัดคุณาวรรณเริ� มก่อสร้างเมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2539 ขณะเดียวกนัก็มีการ

ประกอบอาชีพก่อสร้างอาคารพาณิชย ์สร้างสโมสร สร้างบา้นทาวน์เฮาส์ สร้างตลาดหลงัละ 1 ไร่ 1
งาน สร้างไปพร้อมๆ กนั  ควบคุมออกแบบการก่อสร้าง  สั�งซื�อวสัดุสินคา้ดว้ยตนเอง  และสุดทา้ยก็
จดัการเปิดตลาดไดส้าํเร็จตามเป้าหมาย   แต่เมื�อหนึ�งสัปดาห์ผา่นไปสิ�งที�ผูป้ระกอบการไม่อยากให้มี
กเ็ริ�มเกิดขึ�น เมื�อพอ่คา้ และแม่คา้เริ�มทยอยออกไป  เริ�มจากตลาดเนื�อสัตวก่์อนขายไม่ได ้ สินคา้เน่า
เสีย  ตอ้งนาํไปขายที�ตลาดอื�น  ต่อมาตลาดผกัก็ทยอยไปอีกร้านคา้เริ�มน้อยลง จนเหลือไม่กี�ร้าน  
ตลาดเสื�อผา้สามารถอยูไ่ดย้ืนนานที�สุด  และเมื�อเวลา 2 เดือนผา่นไปตลาดใหม่คุณาวรรณก็ตอ้งปิด
ตวัลงร้านคา้ 400 กวา่ร้าน โยกยา้ยไปทั�งหมด ประจวบกบัถนนมาลยัแมนดา้นหนา้ตลาดที�เป็นถนน
สายหลกัไดง้บประมาณมาใหม ่ เริ�มทาํการก่อสร้างเป็นถนน 4 ช่องทางเดิน  ถนนทั�งเส้นถูกรื�อถอน 
มีกองดิน หิน พร้อมทั�งฝุ่ นที�เกิดจากการก่อสร้างทาํให้การเดินทางสัญจรไม่สะดวกเพิ�มขึ�นมาอีก 
เป็นเหตุรวมที�ทาํใหต้ลาดคุณาวรรณตอ้งปิดการดาํเนินงานลง  

ต่อมามีผูม้าขอใชพ้ื�นที�ตลาดคุณาวรรณในการจดัตลาดนดัโดยแบ่งผลกาํไรให้ทางตลาด 
ร้อยละ 20 ของรายไดที้�ไดจ้ากการเก็บจากร้านคา้ที�มาขายสินคา้ในตลาดนดั มีกาํหนดสัญญา 1 ปี 
สาํหรับการดาํเนินการ 
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ผมบอกตอบตกลงโดยทนัที  โดยแทบจะไม่ตอ้งคิดไตร่ตรองอะไรเลย แต่พอเริ�มทาํ  กมี็
พอ่คา้แม่คา้มาขายบา้งลุ่มๆ ดอนๆ นอ้ยเกินกวา่ที�จะเกบ็สตางคแ์ม่คา้ได ้(มานะ กาญจนแสนส่ง 
2553) 

 
หลงัจากนั�นมาก็มีผูม้าขอเช่าพื�นที�เพื�อจดัทาํตลาดนดัเป็นระยะๆ ผลดัเปลี�ยนหมุนเวียน

ไป เจา้ของตลาดคุณาวรรณเองและครอบครัว ตลอดจนเพื�อนๆ  ตอ้งนาํสินคา้ที�ใชแ้ลว้หรือที�เรียกวา่
สินคา้มือสองมาร่วมกบับรรดาพ่อคา้ และแม่คา้ ขายกบัเขาในตลาดนดัด้วย อยา่งไรก็ตามจาํนวน
ผูค้นที�มาใชบ้ริการกลบัคอ่ยๆ ทยอยลดลงอีกเรื�อยๆ  

 
จึงมีความคิดว่าต้องทาํอะไรสักอย่าง  เพื�อช่วยพ่อคา้แม่คา้ และคนจดัตลาดนัดให้อยู่

ตลอดรอดไปใหไ้ด ้ทาํใหมี้ความคิดขึ�นวา่สิ�งที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จตอ้งใชเ้รื�องการบริหาร
จดัการคือ  การทาํใหผู้ซื้�อพบกบัผูข้าย แต่ที�ผา่นๆ มามีผูข้ายแลว้แต่ยงัขาดผูซื้�อ (มานะ กาญจน
แสนส่ง 2553) 

     
สิ�งที�ทาํไดที้�ใหมี้ผูซื้�อคือการทาํใหผู้ค้นรู้วา่จะหาซื�ออะไร ซื�อไดที้�ไหน ซื�อไดเ้มื�อไร และ

ซื�อไดอ้ยา่งไร สิ�งเหล่านี�ตอ้งมีการทาํใหผู้ซื้�อรู้ไดด้ว้ยการใชสื้�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพิ�มขึ�น
เพื�อใหส้ถานการณ์ดีขึ�น และพลิกฟื� นกลบัมาโดยเร็ว (มานะ กาญจนแสนส่ง 2553) 

 
หลังจากนั�นเริ� มทาํการประชาสัมพนัธ์ ทาํการโฆษณา ทั�งโทรทศัน์ช่อง 5 ช่อง 9  

หนงัสือพิมพ ์วทิยภุูมิภาค  วทิยชุุมชน ป้ายโฆษณา  ใบปลิว ลดราคาคา่เช่าพื�นที�  แถมสิ�งต่างๆ  สร้าง
กฏระเบียบให้เอื�อต่อการคา้ขาย หลงัจากนั�นทาํให้ผลประกอบการที�ดีขึ�น ผูซื้�อสินคา้เริ�มเขา้มาจาก
หลายๆ พื�นที�  ตลาดเริ�มมีชื�อเสียงขึ�นมีพอ่คา้ และแม่คา้ตลอดจนผูม้าใชบ้ริการมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  
พอ่คา้แมค่า้อยูใ่นระดบั 150 ราย เมื�อครบกาํหนดสัญญาที�ตกลงกบันกัจดัการตลาดนดั ที�มาเช่าพื�นที� 
ตลาดก็ตอ้งเขา้มาบริหารแทน  โดยดาํเนินตามแผนการที�เตรียมไวอ้ยา่งต่อเนื�อง เน้นการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั    ต่อมาตลาดกเ็ปลี�ยนชื�อจากคลองถม 2 มาใชค้าํวา่ “คลองถมคุณาวรรณ” 

 
ร้านคา้เริ�มเพิ�มขึ�นมาเป็น 300 ร้านคา้ ในวนัอาทิตยแ์ละวนัองัคาร และอีก 1 ปีต่อจากนั�น  

เป็นปีที� 3 ร้านคา้กเ็พิ�มขึ�นมา เป็น 500 ร้านคา้  ปีที� 4 ตลาดคุณาวรรณ เพิ�มวนัศุกร์อีก 1 วนั  เป็น 
3 วนั  มีตลาดนดัคลองถมที�มีร้านคา้ถึง 900 ร้านคา้ในวนัอาทิตย ์ 400 ร้านคา้ในวนัองัคาร และ 
250 ร้านคา้ในวนัศุกร์ตามลาํดบั (มานะ กาญจนแสนส่ง 2553) 
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ตอนที�   2  รูปแบบของตลาดคุณาวรรณ 

รูปแบบและลกัษณะของตลาด ตลาดนดัคุณาวรรณ เป็นรูปแบบของตลาดที�มีเฉพาะวนัที�
ทาํการนัดกนั ในวนัอาทิตย ์วนัองัคาร และวนัศุกร์ ลกัษณะทางกายภาพเป็นตลาดบก ขึ�นอยู่กบั
สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนชาวกาํแพงแสนที�อยู่บนพื�นที�ราบกวา้งใหญ่ห่างจากแม่นํ� า ลกัษณะ
ทางการคมนาคมใชก้ารสัญจรทางบกหรือเดินทางดว้ยรถยนต ์รถจกัรยานยนตเ์ป็นส่วนใหญ่ มีถนน
มาลัยแมนอยู่ด้านหน้าตลาด ติดกบัตลาดคุณาวรรณมีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่คือห้างเทสโก้
โลตสั บา้นเรือนปะชาชนเขตเทศบาลอาํเภอกาํแพงแสน หน่วยงานราชการ โรงเรียนที�อยูบ่ริเวณ
ใกล้เคียง หน่วยงานราชการประจําอาํเภอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน 
สนามบินฐานทพัอากาศกาํแพงแสน และร้านคา้ในเขตเทศบาลรายรอบ   

ผูม้าใชบ้ริการ ส่วนมากเป็นหญิงมากกวา่ชาย มาใชบ้ริการเป็นกลุ่มครอบครัว เพื�อนบา้น 
หรือกลุ่มที�มีวยัใกล้เคียงกนั อายุเฉลี�ยของผูม้าใช้บริการอยู่ในช่วง 15-35 ปี มีจาํนวนมากที�สุด 
ร้านคา้ที�มาขายในตลาดนดัมากที�สุดเป็นร้านเสื�อผา้สําเร็จรูป ไม่วา่เสื�อผา้วยัรุ่นตามสมยันิยม เสื�อผา้
ของผูค้นแต่ละวยั ตั�งแต่เสื� อผา้เด็ก และเสื� อผา้ของผูค้นที�นิยมในชุมชน รองลงมาของร้านคา้ใน
ตลาดเป็นร้านขายอาหารส่วนของร้านคา้นี�อยูด่า้นหน้ามีพื�นที�ตลาดติดกบัถนนมาลยัแมนผูบ้ริโภค
มาใชบ้ริการเลือกซื�ออาหารกนัอยา่งเนืองแน่นตั�งแต่ช่วงเวลา 16:00 นาฬิกาโดยประมาณ ตามขอ้มูล
ของโครงการตลาดนดัน่าซื�อเครือขา่ยโรงพยาบาลกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 
ระบุวา่มีร้านอาหารอยูถึ่ง 103 ร้านคา้ที�ทาํการสํารวจในวนัศุกร์ ส่วนที�เหลือมีร้านคา้หลากหลายไม่
วา่จะเป็นร้านสินคา้มือสอง ร้านคา้ของเก่าสะสม ร้านเครื�องใชไ้ฟฟ้า เครื�องมือช่าง อุปกรณ์รถยนต์
รถจกัรยานยนต ์และอื�นๆ อีกมากมาย 

รูปแบบ ประเภทของร้านคา้และผลิตภณัฑ์ ตลาดคุณาวรรณ เป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ที�
ไม่ใช่การผลิตสินคา้ แต่เป็นแหล่งรวบรวมสินคา้ ดว้ยการใชบุ้คลากรจาํนวนมากนาํสินคา้รูปแบบ
ต่างๆ กนั นาํเขา้มาจาํหน่ายในที�เดียวกนั ดว้ยจาํนวนของพอ่คา้ และแม่คา้มากกวา่ 1,000 ร้านคา้ มี
การหมุนเวียนของผูม้าจบัจ่ายใช้สอยนบัหมื�นคนในวนัอาทิตย ์มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสด
จาํนวนมากในแต่ละวนั   

 
บางทีการคาดเดาของเรากไ็ม่ทราบเลยวา่  มีการหมุนเวียนเงินเป็นจาํนวน 4-5 ลา้นบาท

ต่อคืนต่อวนั  ในพื�นที�ตลาด 37 ไร่ กลางใจเมืองกาํแพงแสน  ซึ� งไม่ไดอ้ยูใ่จกลางเมืองนครปฐม 
(มานะ กาญจนแสนส่ง 2553) 
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 การคา้ขายมีความน่าสนใจที�มีประเภทของสินคา้ และมีพ่อคา้ แม่คา้ จาํนวนมากกว่า 
1,000 ราย  ลูกค้าที�เขา้มาจบัจ่ายใช้สอยจาํนวนนับหมื�นคน  มาซื�อขายเป็นประจาํในช่วงเวลา
โดยประมาณ 4 โมงเยน็ ถึง 4 ทุ่ม  ทุกวนัอาทิตย ์วนัองัคารและวนัศุกร์  นบัเป็นตลาดที�ยิ�งใหญ่ที�สุด
ในภูมิภาคนี�   ที�มีบริษทัห้างร้าน ผูป้ระกอบการนาํผลิตภณัฑ์  ของกินของใช้  ของฝาก  จากทั�วทุก
ภูมิภาคมาจดัจาํหน่ายให้ซื�อหา  ทั�งเครื�องเขียนแบบเรียน เครื�องใช้ เครื�องมือ  เครื�องมือช่างไฟฟ้า 
ช่างไม ้ช่างเหล็ก ช่างปูน  ช่างสี  โทรทศัน์ วิทยุบา้น  วิทยุติดรถยนต์   เครื�องเสียง เครื�องใชไ้ฟฟ้า  
เครื�องซกัผา้  อุปกรณ์แต่งรถจกัรยานยนต ์ เครื�องยนต ์โทรศพัทบ์า้น  โทรศพัทมื์อถือ  เครื�องมือช่าง
ซ่อมรถ  สวา่นไฟฟ้า  แม่แรง บล็อกถอดลอ้  เสื� อผา้จากตลาดโบเบ ้ ตลาดพาหุรัด ตลาดโรงเกลือ 
อาหารการกิน สินคา้พื�นเมือง อีกหลากหลายพนัธ์ุไม ้ไมม้งคล ไมด้อก ไมป้ระดบั  สัตวเ์ลี� ยง ปลา
สวยงาม ฯลฯ 

รูปแบบการบริหารงานในตลาดนดัคุณาวรรณ การบริหารการดาํเนินการภายในตลาด
คุณาวรรณ ในส่วนของผูที้�มีความสนใจ ตอ้งการเขา้มาขายสินคา้ ขั�นตน้ตอ้งเขา้มาดูและจองสถานที�
ทาํเลคา้ขายแจง้ประเภทสินคา้ที�ขายให้แก่ฝ่ายดูแลบริหารจดัการเรื�องแผนผงัพื�นที�ของตลาดเพื�อที�
กาํหนดพื�นที�ใหข้ายแก่ผูต้อ้งการขายสินคา้ 

ผูม้าใชบ้ริการประกอบไปดว้ยผูค้นที�มาจากหลากหลายอาชีพ  หลากหลายกลุ่มวยั  เพศ 
และสถานที�  มีทั� งในจงัหวดันครปฐม และจงัหวดัใกล้เคียง  จากการศึกษาแนวทางการบริหาร
จดัการของตลาดคุณาวรรณ สรุปแยกเป็นหมวดหมูไ่ดด้งันี�   

กลุ่มผูบ้ริหาร  เป็นผูค้วบคุมดูแลกฏระเบียบในการอยูร่่วมกนั  เป็นเจา้ของตลาดและ
บริหารจดัการ การดาํเนินการ ออกความคิดเห็นมอบนโยบาย หลกัการในการบริหารจดัการตลาด 
ทั�งทางวาจา และรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร ออกกฏระเบียบดา้นต่างๆ  เพื�อทาํให้การคา้ขายในตลาด
คล่องตวัสามารถขยายธุรกิจของร้านคา้ที�มาร่วมคา้ร่วมประกอบการดว้ยกนั  และพฒันาธุรกิจการทาํ
ตลาดคุณาวรรณใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยนื   

กลุ่มผูดู้แล  มีหนา้ที�ประสานงาน ความเรียบร้อยในการจดัตลาดนดัคุณาวรรณมีจาํนวน
ประมาณ 30 คน  ตั�งแต่เจา้หน้าที�ทาํงานประจาํมีหน้าที� จดัหาช่องวางแผงจาํหน่าย จดัเก็บรายได ้
และเจา้หนา้ที� ที�มาช่วยเสริมดูแลประสานงานในวนัที�มีการเปิดตลาดนดัมีหนา้ที�  ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า จดัเก็บค่าไฟฟ้า  เจา้หน้าที�ตาํรวจดูแลรักษาความปลอดภยั  เจา้หน้าที�ดูแลระบบจราจร  รวม
ไปถึงผูดู้แลเรื�องความสะอาดจดัเก็บขยะหลงัจากตลาดเลิกหรือปิดประมาณ 23.00 น.   ผูดู้แลและ
ประสานงานปกติมีงานทาํเป็นอาชีพประจาํแล้ว ยงัมีรายได้เสริมที�แน่นอนในการมาช่วยงานใน
ตลาดนดัคุณาวรรณทาํใหมี้รายไดเ้พิ�มขึ�น รวมถึงมีชีวติความเป็นอยูที่�ดีขึ�น  
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ผูบ้ริหารอีกท่านหนึ�งเป็นผูบ้ริหารดูแลทั�งร้านขายยามานะเภสัชและเป็นสํานกังานของ
ตลาดนดัคุณาวรรณดว้ย มีสถานที�อยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัตลาดนดัคุณาวรรณ ให้คาํแนะนาํถึงการ
จดัการดา้นการเกบ็ชาํระเงินค่าเช่าพื�นที�ตั�งร้านคา้ในตลาดคุณาวรรณโดยใหข้อ้มูลวา่ 

 
การเกบ็เงินโดยแบ่งพนกังานแยกเป็นโซนพื�นที�รับผิดชอบ แบ่งเป็นโซนร้านอาหาร โซน

เสื�อผา้ เครื�องมือเครื�องใช◌้ โดยที�ส่วนดา้นหน้าคือร้านอาหารเริ�มก่อนประมาณสี�โมงเยน็ ถา้
หลงัจากนี�คนจะแน่น ทางสาํนกังานตลาดจะมีแบบแปลนร้านคา้ทั�งชื�อผูข้ายและประเภทสินคา้
ที�ขาย บนัทึกรายการเกบ็ไวใ้นคอมพิวเตอร์ เพื�อสะดวกต่อการบริหารจดัการอีกทางหนึ� ง หาก
ภาคสนามมีปัญหากจ็ะช่วยลงไปช่วยจดัการให ้ (สุลี กาญจนแสนส่ง 2553)  

 
ในส่วนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที�ในตลาดนดัคุณาวรรณ ผูว้ิจยัไดส้ังเกตควบคู่กบัการ

ปฏิบติัการภาคสนามในการเก็บเงินโดยเจา้หนา้ที� ที�เกบ็เงินโซนร้านอาหารนี� ใหข้อ้มูลวา่ 
 
การเก็บเงินจะเริ� มโดยประมาณ 16:00 น. เมื�อเริ�มเดินไปถึงร้านคา้ เป็นที�รู้กนับรรดา

พ่อค้าแม่คา้จะเตรียมเงินสดไวเ้พื�อจ่ายให้เท่ากบัจาํนวนพื�นที�ๆ ใช้งานในการตั�งร้าน พูดจา
ล้อเล่นกันได้สนิทกัน เมื�อรับเงินแล้วจะจ่ายใบรับเงินให้ตามจํานวนเงินที� รับมา ในโซน
ร้านอาหารนี�  กจ็ะมีร้านคา้ประเภทอื�นปะปนอยูบ่า้งแต่จาํนวนไม่มากนกั ส่วนโซนเสื�อผา้ขา้ว
ของเครื�องใชอื้�นๆ กจ็ะมีวิธีการดาํเนินการเช่นเดียวกนั แต่ความหนาแน่นของผูค้นจะมีนอ้ยกวา่
โซนร้านอาหาร ระยะเวลาเกบ็เงินจะแลว้เสร็จในเวลา 19:00 น. โดยประมาณ และจะมีพนกังาน
อีกชุดหนึ�งจะทาํการเรียกเก็บชาํระเงินค่าใชบ้ริการไฟฟ้าตามจาํนวนดวงโคมที�ใชจ้ริงในแต่ละ
ร้าน (หนิง คุณาวรรณ 2553) 

  

ระบบการตรวจสอบการจดัการดา้นการเงินมีเจา้หนา้ที� ซึ� งเป็นญาติกบัเจา้ของตลาดมา
ช่วยสุ่มตรวจสอบการเรียกเก็บชาํระเงินโดยดูจากผงัของตลาด เปรียบเทียบกบัใบเสร็จรับเงินที�ทาง
ร้านคา้ได้รับไวแ้ล้วอีกครั� งหนึ� ง ในบางเวลาผูบ้ริหารเองมีการออกพื�นที�ให้บริการเพื�อตรวจสอบ
ความเรียบร้อย ความตอ้งการของผูม้าใช้บริการในพื�นที�ตลาดนดัดว้ยตนเอง เพื�อนาํขอ้มูลที�ไดม้า
พฒันาการประกอบการต่อไปอีกดว้ย 

พ่อคา้แม่คา้ในตลาดนัด  กลุ่มพ่อคา้ และแม่คา้ที�มาจาํหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคมี
ประมาณมากกว่าหนึ� งพนัร้านคา้  และสินคา้หลายชนิด ความน่าสนใจของผูข้ายอยูที่�ตลาดขนาด
ใหญ่  พื�นที�ขายสินคา้มีมาก  จาํนวนผูบ้ริโภคสูง  สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนเองไดง่้าย  พื�นที�เช่า
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ราคาไม่สูงเมื�อเทียบกบัตลาดพื�นที�ข้างเคียงและรายได้จากการประกอบการ สร้างรายได้และ
ผลตอบแทนเป็นสิ�งที�พึงพอใจ  สามารถเลี�ยงชีวติและครอบครัวไดอ้ยา่งมีความสุข 

ผูม้าค้าขายในตลาดนัดคุณาวรรณส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าอาชีพ หมายถึงยึดการ
ประกอบการคา้ขายในตลาดนดัอยา่งจริงจงั ส่วนมากพอ่คา้แมค่า้ที�มีถิ�นพาํนกัอาศยัอยูบ่ริเวณไม่ไกล
จากตลาดคุณาวรรณมากนกั จากขอ้มูลของทางตลาดนดัคุณาวรรณที�ไดท้าํการวิจยัพบวา่ยอดขาย
สินคา้ต่อวนัของผูข้ายสินคา้ในตลาดนดัคุณาวรรณมีดงันี�  

ต ํ�ากวา่     5,000 บาท  ร้อยละ  65.60 
5,001 -  15,000บาท  ร้อยละ  24.80 
15,001 - 25,000บาท  ร้อยละ   5.70 
25,001 - 35,000บาท  ร้อยละ   1.40 
35,001 บาท  ขึ�นไป  ร้อยละ   2.50  
(มานะ กาญจนแสนส่ง 2552 : 46) 
จากขอ้มูลพื�นฐานขา้งตน้สรุปไดว้า่ร้านคา้ที�มีรายไดต้ั�งแต่ 5,000 บาทขึ�นไปมีจาํนวน

รวมกนัได ้ถึงร้อยละ 34.4 ถา้คิดจากขอ้มูลร้านคา้ที�มีอยูที่�หนึ� งพนัราย มีครอบครัวของร้านคา้ที�มา
ขายในตลาดนดัคุณาวรรณที�มีรายได ้มากกวา่ 5,000 บาท ต่อวนั ถึง 344 ครอบครัวโดยประมาณ  
นบัว่าเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนได้เป็นอยา่งดี จากการสัมภาษณ์พ่อคา้ และแม่คา้ที�มาขาย
สินคา้ในตลาดนดัโดยเนน้คาํถามไปในดา้นความตอ้งการให้ทางผูบ้ริหารตลาดนดัสนบัสนุนสิ�งใด
เพิ�มเติมจากสิ�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนั ส่วนมากใหค้าํตอบไปในทางเดียวกนัวา่มีความพึงพอใจที�ทางตลาด
ใหบ้ริการแลว้  

 
ตลาดอยูใ่กลบ้า้นอยูส่ามง่าม ดอนตูม จงัหวดันครปฐมเช่นเดียวกนั มาทาํการขายที�ตลาด

คุณาววรณทั�ง 3วนั ส่วนวนัอื�นๆ จะไปขายของประเภทแนวสวยงาม ที�หา้งเทสโกโ้ลตสั ทาํการ
ขายที�แห่งนี�มา 4 ปี แลว้ ผูค้นที�เขา้มาใชบ้ริการจะมีทุกเภททุกวยั ถา้หลงั 17:00 น. จะมีผูค้นแน่น
มาก สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทางตลาดจดัใหดี้แลว้ทั�งหอ้งนํ�า ระบบไฟฟ้า สถานที�จอดรถ 
ไม่มีปัญหาใดๆ ที�ตอ้งการอีก (พินิจ นํ�าสินทอง 2553) 

 

 ตลาดนัดใช่ว่าจะมีสินคา้คุณภาพตํ�าหรือราคาไม่สูงเสมอไป ผูว้ิจยัเองได้พบกบัร้าน
เครื�องหนงัซึ� งทาํจากหนงัจระเข ้ที�มีฟาร์มอยูใ่กลเ้คียงกบัตลาดคุณาวรรณ มีตวัแทนบริษทั ชื�อ คุณแร่ 
มาคอยให้บริการอยู่ สินคา้ร้านนี� มีผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากจระเข ้ทั�งเครื� องหนังส่วนประกอบอวยัวะ
ร่างกายใส่พวงกุญแจ เนื�อจระเขแ้ช่แข็ง ผูว้ิจยัเองไดท้าํการซื�อกระเป๋าสตางคห์นงัจระเข ้ที�ดูแลว้มี
คุณภาพดี ฝีมือการเยบ็ประณีต แต่ก่อนซื�อไดถ้ามผูบ้ริหารตลาดก่อนวา่เป็นของคุณภาพดีของแท้
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หรือไม ่กไ็ดรั้บคาํยนืยนัวา่เป็นของคุณภาพดี เป็นสินคา้มาจากฟาร์มในจงัหวดันครปฐมใกลเ้คียงกบั
ตลาด ฟาร์มนี� เป็นส่วนหนึ� งของฟาร์มใหญ่ในสมุทรปราการที�เป็นฟาร์มจระเขที้�ใหญ่ที�สุดในโลก  
ใกล้ๆ กนั ไดมี้ร้านขายอาหารประเภทไก่ทอด ภายในร้านมีการตั�งกระทะหลายใบเต็มไปดว้ยนํ� ามนั
และไก่ทอดประเภทต่างๆ ทั�งเนื�อไก่ ซี�โครงไก่ชุบแป้งทอดทั�งตวั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหข้อ้มูลวา่ 

 
เดินทางมาจากโพธาราม ราชบุรี ขายไก่ทอดมาตั�งแต่ตลาดคุณาวรรณเริ�มเปิด ระยะเวลา

โดยประมาณ 10 ปี ขายทั�ง 3 วนัที�ตลาดคุณาวรรณเปิดเช่นเดียวกนั การทอดไก่จะทาํการทอดใน
สถานที�ทั�งสิ�นไม่มีการทอดมาจากบา้น เพื�อความสดใหม่ของอาหารที�ให้บริการแก่ลูกคา้ เริ� ม
มาถึงตั�งแต่ประมาณเที�ยงวนั จนขายหมดไก่ที�นาํมา ประมาณ 3 ทุ่มกจ็ะหมด วนัที�ขายดีที�สุดวา่
เป็นวนัที�มีฝนตก ผูค้นที�มาจบัจ่ายใชส้อยซื�อหาสินคา้จะรีบลงมาช่วงที�ฝนหยุด รีบซื�อกนัราคา
ขายไก่ทอดทั�งตวัร้านตั�งราคาไวที้� 59 บาทต่อตวั (สมนึก ร้านไก่ทอด 2553)  

 
ตอนนี�ไม่มีอะไรแลว้ทางตลาดทาํให้ดีแลว้ หรือถา้จะขออีกอยา่งกคื็อเรื�องที�จอดรถที�ยงั

ไม่ค่อยเรียบร้อยนกั (ป๊อก  เสื�อผา้วยัรุ่น 2553)  
 

กบัคาํถามในลกัษณะเดิมที�วา่ผูม้าคา้ขายมีความพึงพอใจหรือความตอ้งการสิ�งใดที�ทาง
ตลาดสามารถตอบสนองให้กบัพ่อคา้และแม่คา้ ที�มาคา้ขายในตลาดนดัคุณาวรรณเพิ�มขึ�นอีก ผูใ้ห้
ขอ้มูลอีกรายใหข้อ้มูลวา่ 

 
เคยแจง้ทางตลาดไปแลว้เกี�ยวกบัเรื�องหอ้งนํ�านอ้ย และไม่สะอาด แลว้กต่็อไฟฟ้ายาก แต่

ตอนนี� เขาแกใ้หแ้ลว้ ตอนนี�กไ็ม่มีอะไร ขายของไดก้พ็อใจแลว้ (หม ูร้านรองเทา้ 2553) 

 
ผูบ้ริโภคที�มาซื�อสินคา้ ในตลาดนดัคุณาวรรณกลุ่มผูบ้ริโภคที�มาซื�อหาสินคา้อุปโภค 

บริโภคส่วนมากเดินทางมาพร้อมกนัตามวนั  เวลาทาํการของตลาด  คือ วนัอาทิตย ์วนัองัคาร และ
วนัศุกร์  ในช่วงเวลาช่วงบา่ยของวนั ประกอบไปดว้ยผูค้น ทุกกลุ่มทุกวยั  แมก้ระทั�งเด็กเล็ก  กลุ่มวยั
ทาํงาน  กลุ่มวยัรุ่น ชาวไทย  และชาวต่างชาติ  รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ ์จากการพูดคุยระหวา่งผูว้ิจยั
และผูม้าใชบ้ริการพบวา่เหตุผลในการเลือกใชบ้ริการตลาดนดัคุณาวรรณ มาจากเหตุผลดงันี�   

สนใจสินคา้ที�มาจาํหน่ายมาก  สินคา้ราคาถูก  มีคุณภาพและทนัสมยั เกิดจากการแข่งขนั
ทางการคา้ที�มีหลากหลาย  

ตลาดมีพื�นที�จอดรถให้กับลูกค้าที�มาซื� อสินค้าในตลาดคุณาวรรณโดยไม่ต้องเสีย
คา่ใชจ่้าย  และมีเจา้หนา้ที�คอยดูแลรักษาความปลอดภยัให ้ 
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กลุ่มวยัรุ่นสนใจเกี�ยวกบั  เสื� อผา้นาํสมยั  โทรศพัท์มือถือ  ร้านขายของที�ระลึก  และ
อุปกรณ์แต่งรถจกัรยานยนต ์ 

กลุ่มเด็กชอบมาวิ�งเล่น และมีเครื�องเล่นมากมายให้เล่นโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย  และมี
พอ่คา้นาํเครื�องเล่นมาให้บริการในสิ�งที�แตกต่างออกไป  เช่น  รถซิ�ง ชิงชา้  มา้หมุน  และเครื�องเล่น
สาํหรับใหต้วัลื�นลงมา 

ที�จอดของห้างเทสโกโ้ลตสั ที�มีทางเชื�อมถึงกนั มาถึงกรณีที�จอดรถ สังเกตเห็นไดว้า่มี
ผูค้นเดินสลบัไปมาระหวา่งห้างเทสโกโ้ลตสั และตลาดคุณาวรรณ โดยไม่สามารถทราบไดว้า่มีการ
แลกเปลี�ยนลูกคา้ระหว่างกนัมากน้อยเพียงใด ส่วนผูม้าซื�อสินค้าทั�วไปให้เหตุผลของการมาซื�อ
สินคา้ในตลาดคุณาวรรณดงันี�  

 
มีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย อยู่ใกลที้�บา้น ใกลที้�ทาํงาน การเดินทางไปมาสะดวก เป็น

ทางผา่นกลบับา้น สินคา้ราคาถกู บรรยากาศโลง่สบาย ชอบซื�อของที�อยูเ่ป็นร้านคา้แผงลอย ขา้ง
ในตลาดที�เป็นอาคารคิดวา่น่าจะแพงกวา่ขา้งนอก (ศรีสุดา แจ่มศรี และคณะ 2553)  

 
ชอบซื� อเครื� องมือ ของใช้มือสองแบบคลองถม แลว้ก็ไม่ต้องไปไกลถึงคลองถมใน

กรุงเทพฯ ของก็เหมือนๆ กนั ราคาก็ไม่ต่างกนัมาก มาเดือนละครั� งเพราะบา้นอยู่ไกลอยูที่�ดอน
เจดีย ์สุพรรณฯ (ศกัดิW ศรี อินทร์บาํรุง 2553) 

 
มากบัพ่อบา้น ส่วนมากมาซื�ออาหาร ของสด ของแห้ง ของใชใ้นบา้นในครัว กระเป๋า 

รองเทา้มีบา้งบางครั� งจาํนวนเงินที�ใชแ้ต่ละครั� งไม่เท่ากนั ขึ�นอยูก่บัของที�ซื�อถา้ของใหญ่พวกปัXม
นํ�ากใ็ชเ้งินมากหน่อย (วิไล อินทร์บาํรุง 2553) 

 
มาซื�อเฟืองหนา้ กบัเฟืองทา้ยเสตนเลส รถมอไซดค์รับ มีของใหเ้ลือกเยอะดี คนขายเขา

ช่วยแต่งใหด้ว้ย ของแทไ้ม่มีหรอกพี�พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถพวกนี�  ของแทต้อ้งออกจากบริษทัที�
ขายรถ เขาจะทาํแต่อะไหล่เดิมๆ แบบติดรถ (ต่าย กาํแพงแสน 2553) 

 
ไม่ไดแ้ต่งซิ�งแข่งหรอกครับ แต่งเอาไวไ้ปคุยไปอวดกนัมากกวา่ หรือไม่กโ็ชวส์าว มีเป็น

แก๊งส์เลยครับ แก๊งส์ผมประมาณ 20 คนั น่าจะได ้ของราคาไม่แพง มีแบบใหม่ๆ ใหเ้ลือกก่อนที�
อื�น (เสก หนองงูเหลือม 2553) 
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รูปแบบ ขอ้ปฏิบติั กฎระเบียบ การใช้บริการตลาดคุณาวรรณ   ตลาดคุณาวรรณเปิดให้
พอ่คา้ แม่คา้ที�สนใจมาคา้ขาย  แต่ตอ้งยึดหลกัปฏิบติัตามกฏระเบียบที�ทางตลาดไดว้างไว ้ โดยการ
ถ่ายทอดทางวาจา  และเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เป็นเอกสารแจง้ใหท้ราบโดยทั�วกนั เช่น 

พอ่คา้ และแม่คา้ตอ้งจองแผงขายสินคา้ทุกครั� งล่วงหนา้ก่อนวนัที�มาขาย 1 สัปดาห์ เช่น 
ขายวนัอาทิตยต์อ้งจองวนัอาทิตยนี์� เพื�อขายในวนัอาทิตยห์นา้ในราคา 100 บาทต่อแผง 

พอ่คา้ แมค่า้ที�ไม่จองแผงขายสินคา้ล่วงหนา้ไวต้อ้งเสียค่าขายสินคา้ในพื�นที�แผงละ 120 
บาทต่อแผง   

พอ่คา้ แมค่า้ตอ้งเขา้พื�นที�ขายสินคา้ก่อนเวลา 15.00 น.   
พอ่คา้ แม่คา้ตอ้งใชไ้ฟฟ้า แสงสวา่ง เป็นหลอดชนิดประหยดัสีขาว ใชไ้ดแ้ผงละไม่เกิน 

100 วตัต ์ ถา้เกินจากนี�ตลาดคิดค่าใชจ่้ายตามความเหมาะสมจากการใชง้านจริง โดยเจา้หนา้ที�ที�ดูแล
เรื�องไฟฟ้า  

พอ่คา้ แมค่า้ไมส่ามารถนาํแผงที�จองไปจาํหน่ายให้กบับุคคลอื�น หากทางตลาดทราบจะ
ตดัสิทธ์ในการจาํหน่ายสินคา้พื�นที�นั�น 

รูปแบบการถ่ายทอดมาตรการควบคุมทางสังคม การยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาใน
ลกัษณะของจารีตปะเพณี ไดถู้กถ่ายทอดมาสู่สังคมของการอยูร่่วมกนัในตลาดนดัคุณาวรรณดว้ย
เช่นกนั เมื�อผูดู้แลถ่ายทอดกฏระเบียบใหก้บั พอ่คา้ และแม่คา้รับทราบกฏระเบียบจากรุ่นแรกๆ แลว้ 
การถ่ายทอดทางสังคมกเ็กิดขึ�นเพราะทุกคนมีการรับรู้กฏระเบียบร่วมกนั  ยึดถือปฏิบติัร่วมกนั  หาก
พบวา่บุคคลใดทาํผิดกฏระเบียบ  พอ่คา้ แม่คา้ดว้ยกนัเองก็นาํกฏระเบียบมาใชเ้ตือนผูก้ระทาํผิดเพื�อ
เป็นการควบคุมตรวจสอบกนัเอง  เป็นการรักษาความยติุธรรมภายใตก้ฏระเบียบที�ตั�งไว ้ อีกประการ
หนึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยสอดส่องดูแลเกี�ยวกบัการประพฤติปฏิบติัของแม่คา้ให้เป็นไปตามกฏระเบียบที�
มีอยู ่

การมีส่วนร่วม และใหบ้ริการต่อสังคม  ตลาดคุณาวรรณมีการจดักิจกรรมเป็นประจาํทุก
ปี  เพื�อใหพ้อ่คา้ และแมค่า้ทาํบุญประจาํปีดว้ยกนั  โดยการบริจาคทรัพยค์นละเล็กละนอ้ย  หรือร่วม
แรงกายแรงใจในการทาํบุญทาํกุศลถวายภตัตาหารแด่พระภิกษุสงฆจ์าํนวน 200-300 รูป  และสร้าง
พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื�อความเป็นสิริมงคลแก่พอ่คา้ แม่คา้  จดัให้มีดนตรีลูกทุ่ง  การแสดงดนตรี  
เพื�อให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั�วไป ได้มีส่วนร่วมในการเข้าชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
นอกจากนี� ยงัมีการจบัฉลากแจกรางวลัเป็นสร้อยคอทองคาํ  และรางวลัอื�นๆ ให้แก่ผูที้�มาจบัจ่าย
สินคา้  โดยเขียนชื�อที�อยูน่าํไปใส่กล่องชิงโชคแลว้นาํมาจบัรางวลัหาผูโ้ชคดี เป็นครั� งคราวไป  มีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเกี�ยวกบัเรื�องในหน่วยงานราชการ  หรืองานบุญ
งานกุศล  เช่น  งานผกูพนัธสีมา   ปิดทองฝังลูกนิมิตร  หรือการเปิดการเรียนการสอนฝึกอาชีพของ
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กรมพฒันาแรงงานจงัหวดันครปฐม  ข่าวการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม  และ
แม้กระทั�งงานประจาํปีปิดทองวดัห้วยจระเข้หรืองานอื�นๆ ตามเทศกาลต่างๆ ทางตลาดก็ได้
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั�นๆ 

รูปแบบการช่วยเหลือเกื�อกูลระหว่างกนัในตลาดนัดคุณาวรรณ ตลาดได้จดัให้มีการ
ประชาสัมพนัธ์เป็นสื�อกลางประกาศโฆษณาใหพ้อ่คา้ แม่คา้ และลูกคา้ให้เกิดความสะดวกเมื�อเกิดมี
ปัญหาเช่น จอดรถกีดขวางการจราจร  เด็กพลดัหลงจากผูป้กครอง  กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง  จดัให้มี
หน่วยปฐมพยาบาล  บริการแก่พอ่คา้ แม่คา้ และลูกคา้ที�มาใชบ้ริการที�ตลาดคุณาวรรณ  มีทั�งไม่ตอ้ง
เสียค่าใช้จ่าย  หรือจ่ายตามความเป็นจริง  ตลาดจดัให้มีเจา้หน้าที�ตาํรวจ  คอยสอดส่องดูแลความ
สงบเรียบร้อยของพ่อคา้ แม่คา้ และประชาชนที�มาใช้บริการให้เกิดความปลอดภยัในชีวิต  และ
ทรัพยสิ์น ให้บริการนํ� าดื�มนํ� าใช้  ห้องสุขาไวใ้ห้ใชบ้ริการอยา่งเพียงพอ จดัให้มีที�จอดรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนตใ์ห้จอดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และมีการดูแลรักษาความปลอดภยัและจดัระเบียบของ
การจอด  พอ่คา้ แมค่า้ ช่วยเหลือเกื�อกลูกนั  โดยผูที้�มีกาํลงั และความสามารถมากกวา่  เช่น ผูช้ายมกั
ช่วยเหลือผูที้�มีกาํลงัหรือความสามารถนอ้ยกวา่ผูห้ญิง เมื�อคราวเดือดร้อน  อยา่งในกรณีฝนตก ฝ่าย
ชายไดช่้วยผูห้ญิงเก็บของ เก็บสินคา้ เช่น เสื�อผา้ ซึ� งเป็นภาพที�น่าประทบัใจอยา่งยิ�ง  หรือมีรถของ
พ่อค้าแม่ค้าเสียก็ช่วยเหลือซึ� งกันและกัน จนสามารถเดินทางกลับสู่ที�หมายได้  พ่อค้า แม่ค้า
ช่วยเหลือตลาดคุณาวรรณโดยการปฏิบติัตามกฏระเบียบที�ไดต้ั�งไว ้เช่น ไม่ใช้ไฟเกิน ใชไ้ฟตามที�
กาํหนด  หรือ เขา้-ออกพื�นที�ขายตามวนัเวลาที�กาํหนดไว ้หรือ ตลาดขอความร่วมมือให้ช่วยกนัรักษา
ความสะอาดกป็ฎิบติัตามร่วมกนัเป็นอยา่งดี 
 

ตอนที� 3  กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดคุณาวรรณ 

ผูบ้ริหารตลาดคุณาวรรณไดก้าํหนดแผนกลยทุธ์การประกอบการไวห้ลายดา้นดงันี�  
3.1 วสิัยทศัน์ ตอ้งการเป็นศูนยร์วมของการคา้ปลีกที�ใหญ่ที�สุดในภูมิภาค 
3.2 พนัธกิจ  จาํหน่ายสินค้าทุกประเภทที�มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  สอดคล้องกบั

ความตอ้งการในการดาํเนินชีวิต  และสามารถตอบสนองผูบ้ริโภค , พฒันาพื�นที�รองรับการขยายตวั
ของตลาด  และไดม้าตรฐานสากล  การวเิคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั 

3.4 เป้าหมาย ตอ้งการขยายพื�นที�จากเดิมมีพื�นที� 37 ไร่ ขยายเพิ�มอีก 10 ไร่  จาํนวน
ร้านคา้เพิ�มเป็น 1,500 ร้านคา้ มีเงินทุนหมุนเวยีนในตลาดประมาณขั�นตํ�า 15,000,000 บาท/เดือน 

3.5 นโยบาย ความตอ้งการที�ให้ตลาดมีสินคา้หลากหลาย  ผูที้�มาคา้ขายมาจากหลาย
อาชีพ   มีพ่อคา้  และแม่คา้ จาํนวนมากในพื�นที�ขนาดใหญ่  เป็นศูนยร์วมการคา้ทุกชนิดให้
ประชาชน  พ่อคา้  แม่คา้  เลือกขายสินคา้ตามความถนัดหรือตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดย
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คาํนึงถึงความสะอาดถูกสุขลกัษณะ  ตอ้งการให้ผูบ้ริโภคมาซื�อสินคา้ที�ตลาดคุณาวรรณซึ� งมีสินคา้
หลายประเภทตามความตอ้งการ 

3.6 การปฏิบติัการเชิงรุก ในการประกอบการตลาดนดัสิ�งสําคญัคือทาํให้ผูซื้�อและผูข้าย
มาพบกนัในตลาดผูบ้ริหารมองเห็นความสาํคญัในขอ้นี�โดยการเนน้โฆษณาประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั 
ทั�งการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์รายการ เช่น โทรทศัน์ ช่อง 5 ช่อง 9 หนงัสือพิมพ ์วิทยุภูมิภาค 
วิทยุชุมชน ป้ายโฆษณา ใบปลิว เป็นตน้ เพื�อช่วยให้ผูซื้�อและผูข้ายมาพบกนัเพื�อแลกเปลี�ยนสินคา้
และเงินตรา 

 
สิ�งที�สาํคญัคือการบริหารจดัการตลาดให้เขา้สู่มาตราฐานสากลจาก คือการที�ไดรั้บป้าย

มาตราฐานตลาดน่าซื�อจากกระทรวงสาธารณะสุข (สุลี กาญจนแสนส่ง 2553) 
 

3.7 กลยทุธ์การแขง่ขนัตลาดเสรี  ตลาดนดันบัเป็นสถานที� ที�มีการแข่งขนักนัในรูปแบบ
ของตลาดแขง่ขนัเสรี ทั�งทางดา้นรูปแบบของสินคา้ที�นาํมาขาย วสัดุและคุณภาพการผลิตผูซื้�อเลือก
ซื�อสินคา้ไดต้ามความพอใจของตนเองไดจ้บัตอ้งสินคา้ก่อนซื�อ การแข่งขนัทางดา้นราคา ผูบ้ริโภค
สามารถต่อรองราคาไดด้ว้ยตนเอง วธีีการนาํเสนอสินคา้ในรูปแบบต่างๆ ทั�งตะโกนเรียก สร้างความ
สนใจดว้ยการใชผู้ค้นมุงดูสินคา้ในร้านคา้ตามความถนดัของผูข้าย ร้านคา้ในตลาดนดัคุณาวรรณมี
จาํนวนร้านคา้ และประเภทของสินคา้มากพอที�ไม่ทาํให้เกิดการผกูขาดการขายสินคา้ นบัเป็นสิ�งที�ดี
สาํหรับผูบ้ริโภคในการมาจบัจ่ายใชส้อยเลือกซื�อสินคา้ 

3.8 กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง สิ�งอาํนวยในตลาดนดัคุณาวรรณที�แตกต่างจากตลาดนดั
โดยทั�วไปคือ มีผูซื้�อ และมีผูข้ายที�มีปริมาณมาก สินคา้เฉพาะทางเช่นในตลาดที�เป็นอาคารถาวรที�
ให้บริการนกัแต่งรถจกัรยานยนตค์รบทั�ง 7 วนั สิ�งอาํนวยความสะดวกที�มี เช่นไฟฟ้า นํ� าประปา  มี
การสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นโดยไม่คิดมูลค่า มีมุมอ่านหนังสือ มุมนั�งพกัคอยในส่วนหยอ่ม
สาํหรับผูติ้ดตามที�เดินทางมาดว้ยและทาํธุระเสร็จแลว้มานั�งรอได ้ 
 

ตอนที� 4  ปัญหา อปุสรรค จากการประกอบการตลาดคุณาวรรณ และแนวทางการแก้ปัญหา 

4.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ  การประกอบการใดๆ ลว้นแต่มีปัญหาและ
อุปสรรคแทบทั�งสิ�นทั�งการเริ�มตน้ การออกแบบ การดาํเนินการ และการปรับปรุงให้ดีขึ�น การตลาด 
รวมถึงการที�กลุ่มคนจาํนวนมากเขา้มาอยูใ่นชุมชนเดียวกนัยอ่มทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคบา้ง 
อธิบายไดด้งันี�  
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การหาแหล่งเงินทุนเริ�มตน้สําหรับใชใ้นการประกอบการ รวมถึงการรักษาสภาพคล่อง
ทางการเงินใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินการ 

การรักษาวงจรการดาํเนินธุกิจให้อยูใ่นช่วงการเติบโตคงที� หรือการทาํให้ตลาดมีความ
ย ั�งยนืตลอดระยะเวลาที�ดาํเนินกิจการ 

กลุ่มว ัยรุ่นฝ่าฝืนกฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในบริเวณตลาดนัด ขับ
รถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วเป็นที�หวาดเสียวต่อผูม้าใชบ้ริการ 

ผูดู้แลแผงบางคนมีสัมพนัธภาพกบัร้านคา้ในทางที�ไม่ถูกตอ้ง  ช่วยผูค้า้ปกปิดในเรื�อง
เงื�อนเวลาในการจองพื�นที� หรือจองให้  และรับสินบนจากผูค้า้  ไม่ปฏิบติัไปตามหลกัเกณฑ์ ก็ถูก
พวกผูค้า้ดว้ยกนัเอง คอยจบัผดิในพฤติกรรมที�มีความลาํเอียงช่วยเหลือผูค้า้รายอื�น 

ปัญหาทะเลาะวิวาทมาจากภายนอกตลาดของผูค้า้ หรือเกิดขึ�นภายในตลาดเองดว้ยเรื�อง
ต่างๆ บางทีมองหนา้แลว้ไมค่อ่ยสบอารมณ์กพ็าพวกชกต่อยตีกนั ส่งเสียงทะเลาะกนั  

การขายสินคา้ประเภทเดียวกนัของผูค้า้ดว้ยกนัเองที�อยูร้่านคา้ใกลก้นัและทาํการขายตดั
ราคากนัเอง 

4.2 แนวทางการแกปั้ญหาในการประกอบการ โดยการเขา้หาแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ที�ใหสิ้นเชื�อของการลงทุนเริ�มแรกเมื�อดาํเนินการ 

ทาํการส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม เพิ�มกล
ยทุธ์การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์เพื�อเป็นการใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายแบบปากต่อปาก 

ผูบ้ริหารกบัผูดู้แลในตลาดคุณาวรรณ  ให้ความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั  มอบอาํนาจ
เด็ดขาดในการตดัสินใจเกี�ยวกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในตลาดภายใตก้ฏระเบียบและขอ้ตกลงร่วมกนัใน
การดูแลความเรียบร้อย ความเป็นระเบียบและความปลอดภยั 

ผูดู้แลที�เกี�ยวกบัแผงสินคา้กบัพอ่คา้ แม่คา้ สร้างกฏระเบียบ ดูแลอาํนวยความสะดวกใน
พื�นที�ขายสินคา้ร่วมกนั  เช่น การจองแผงที�จาํหน่ายสินคา้ การเปลี�ยนแปลงเวลาขาย การเปลี�ยน
ตาํแหน่งทาํเลคา้ขายจุดใหม่  อตัราคา่บริการพื�นที�ขายสินคา้และชนิดของสินคา้ใหช้ดัเจน 

การทุจริตต่อหน้าที�ของพนักงาน การรับสินบน การช่วยเหลือเอนเอียงไม่ให้ความ
ถูกตอ้งเป็นธรรมในกฏระเบียบแก่ผูค้า้ ผูบ้ริหารทราบเรื�องก็ให้ผูดู้แลผูน้ั�นพน้สภาพ เพื�อไม่ให้เป็น
แบบอยา่งแก่ผูดู้แลคนอื�นๆ ต่อไปเพื�อใหก้ฎระเบียบที�มีร่วมกนัสามารถใชไ้ดต่้อไป 

ผูดู้แลเกี�ยวกบัการจราจรที�ใหบ้ริการกบัลูกคา้  สร้างความพึงพอใจในการดูแลรถพาหนะ
ที�นาํมาจอด  สร้างความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์นของผูม้าใชบ้ริการอยา่งสูงสุด ติดตั�งไฟฟ้า
แสงสวา่งทั�วทั�งบริเวณที�จอดรถ 
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การแกปั้ญหาการทะเลาะวิวาท ระหวา่งร้านคา้ดว้ยกนัเองผูดู้แลในตลาดนดัคุณาวรรณ
ใหข้อ้มูลวา่ 

 
ร้านคา้ที�มีปัญหากนั มีทั�งทะเลาะกนัมาจากที�อื�นไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตวัหรือปัญหา

จากการคา้ขายกมี็ หรือวา่มามีปัญหากนัในที�นี�กพ็อมี  จะแกปั้ญหาดว้ยการจดัพื�นที�ใหอ้ยูห่่างกนั
สําหรับพ่อค้า หรือแม่ค้าที�มีเรื� องกนัอยู่ หรือหนทางป้องกนัไวก่้อนที�จะมีปัญหาตามมาคือ
ร้านคา้ที�ขายของชนิดเดียวกนัจะจดัให้มีระยะของร้านคา้ให้ห่างกนัไวก่้อน (อุมาพร ทานุพล 
2553) 

 
ดา้นสถานที� ควรเพิ�มพื�นที�บริการให้เพียงพอกบัความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ ควรเพิ�ม

โครงหลงัคากนัฝน ปิดฝาทอ่ระบายนํ� า หาผูใ้ชบ้ริการพื�นที�ในอาคารให้เต็มพื�นที� จดัพื�นที�ให้สะอาด
เรียบร้อย 

ดา้นราคา การปรับลดราคาลงของค่าเช่าพื�นที�และค่าบริการไฟฟ้า การไม่มาขายของใน
วนัที�จองพื�นที�ไวแ้ลว้มาขายในวนัเปิดนดัต่อไปไม่ควรคิดเงินเพิ�ม และการปรับราคาค่าเช่าพื�นที�ของ
ตลาดในวนัองัคาร และวนัศุกร์ใหล้ดราคาลง 

ดา้นการจราจร ควรปรับปรุงเรื�องการจราจรให้สะดวก ทั�งการเขา้-ออก การจอด การ
ดูแลความปลอดภยั 

ดา้นสาธารณูปโภค การปรับปรุงเรื�องหอ้งนํ�า-ส้วม ควรเพิ�มจาํนวน และปริมาณการไหล
ของนํ�าในหอ้งนํ�าใหดี้ขึ�น ควรเพิ�มจุดต่อนํ�าดีและจุดต่อเตา้รับของระบบไฟฟ้า 

ดา้นความปลอดภยั ตอ้งการใหท้างตลาดเพิ�มเจา้หนา้ที�ดูแลความปลอดภยั เพิ�มแสงสวา่ง
ในที�จอดรถ และลดปริมาณของขอทานในพื�นที�ตลาด 
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บทที� 5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาครั� งนี�  เป็นการศึกษาเรื� อง รูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตลาดนัด
คุณาวรรณ ตาํบลทุ่งกระพงัโหม อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ           
มีวตัถุประสงคใ์นการทาํวิจยัเพื�อ  1) ศึกษาถึงรูปแบบของตลาดนดัคุณาวรรณ 2) ศึกษากลยุทธ์การ
ประกอบการการตลาดนดัคุณาวรรณ  3) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดนดั
และแนวทางการแกปั้ญหา  
 

1. สรุปผลการวจัิย 

การดาํเนินการวิจยัในครั� งนี�  เริ�มแรกดว้ยการสังเกตุสภาพพื�นที�ภายในตลาดคุณาวรรณ 
ที�มีพื�นที�ขนาดใหญ่ พื�นที�ตั�งร้านคา้และเส้นทางการสัญจรรวมเนื�อที�ถึง 37 ไร่ มีจาํนวนพอ่คา้และ
แม่คา้พร้อมทั�งสินคา้หลากหลายชนิด มีตลาดในลกัษณะเดียวกนัที�เกิดมาภายหลงัตลาดคุณาวรรณ
ในรูปแบบลักษณะเดียวกันอยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ห่างกันมากนัก  แต่การเปิดวนันัดจะเปิดใน          
วนัจนัทร์ พฤหัสฯ และวนัเสาร์ เป็นการเปิดตลาดนดัสลบัวนักบัตลาดคุณาวรรณ รวมถึงตลาดนดั
ตามชุมชนหมูบ่า้นขนาดเล็กกระจายอยูท่ ั�วไป 

วิธีคน้หาขอ้มูลการประกอบการตลาดนัดอีกประการหนึ� งคือการสัมภาษณ์ระดบัลึก 
โดยขอขอ้มูลจากผูป้ระกอบการและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการใช้บริการตลาดนดั จากประวติัความเป็นมา
ของเจา้ของกิจการตลาดคุณาวรรณก่อนที�จะประสบความสําเร็จ ก็ตอ้งใชแ้รงกายแรงใจทุ่มเทลงไป
ในการสร้างตลาด สร้างมวลชนให้เขา้มาซื�อขายแลกเปลี�ยนสินคา้เป็นเงินตรา ตอ้งใชแ้รงบนัดาล
ใจความตั�งใจที�มีอยูเ่ดิม ความมุ่งมั�นความอดทนอยา่งสูง และยงัตอ้งพฒันาตลาดอยา่งต่อเนื�องเพื�อ
รักษาฐานลูกคา้ที�ร่วมใชบ้ริการในตลาดนดัคุณาวรรณใหย้ ั�งยนื 

ผลลพัธ์ที�ได้จากการวิจยัพบว่าการประกอบการตลาดนัดไม่ไดส้ร้างรายได้ให้กบัตวั
ผูป้ระกอบการและครอบครัวเท่านั�น แต่การทาํให้มีสถานที�จดัจาํหน่ายสินคา้เป็นการพฒันาชุมชน
และประเทศชาติดว้ยการสร้างอาชีพคา้ขายให้กบับรรดาพอ่คา้ และแม่คา้ที�อยูร่ายรอบชุมชน สร้าง
อาชีพให้กบัพนกังานที�มาร่วมงานในการจดัการตลาด สร้างความทนัสมยัดว้ยสินคา้รูปแบบใหม่ๆ 
เขา้สู่ชุมชน ตลอดจนจ่ายภาษีรายไดจ้ากการประกอบการให้รัฐบาลเพื�อเป็นการพฒันาประเทศชาติ
อีกทางหนึ�งดว้ย 
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ประโยชน์ที�ได้รับจากการวิจัยเรื� องรูปแบบและกลยุทธ์การประกอบการตลาดนัด
คุณาวรรณ จากการที�เป็นตวัอยา่งของตลาดที�ประสบความสาํเร็จในการดาํเนินการ ให้กบัผูป้ระกอบ
ผูป้ระกอบการรายอื�นๆ ที�ดาํเนินการอยู่แล้ว หรือผูป้ระกอบการรายใหม่ที�สนใจในธุรกิจการ
ประกอบการตลาดนดั จะไดศึ้กษาเพิ�มเติมทั�งในเรื�องของรูปแบบ กลยุทธ์การบริหารจดัการ ปัญหา 
อุปสรรคในการดาํเนินการ ตลอดจนแนวทางการแกปั้ญหา สรุปไดด้งัรายละเอียดขา้งล่างนี�  

รูปแบบของตลาดนดัคุณาวรรณ ตลาดนดัคุณาวรรณเป็นรูปแบบตลาดนดัประจาํถิ�น มี
การจดันดั 3 วนัต่อสัปดาห์ โดยจดัเป็นตลาดบกอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน มีการคมนาคมทางรถยนตด์วก 
รูปแบบร้านคา้เป็นลกัษณะการตั�งร้านประจาํที�เดิมในทุกนดัเพื�อความสะดวกของลูกคา้ประจาํ ร้าน
ที�ตั�งเป็นลกัษณะชั�วคราว ทั�งร้านคา้แผงลอย ร้านคา้ผา้ปูกบัพื�น ร้านคา้รถเขน็ หาบเร่แผงลอย การคา้
มีลกัษณะแบบการคา้ปลีกจากพ่อคา้ และแม่คา้คนกลาง หรือตวัแทนผูผ้ลิตสู่มือผูบ้ริโภค ตลาดมี
พื�นที�รวมทั�งสิ�น 37 ไร่ จาํนวนร้านคา้ประมาณ 1,200 ร้านคา้ในวนัอาทิตย ์400 ร้านคา้ในวนัองัคาร 
ส่วนในวนัศุกร์จาํนวนร้านคา้ 200 ร้านคา้ มีผูบ้ริโภคมาใชจ้่ายในตลาดประมาณ 20,000 คน ในวนั
อาทิตย ์ส่วนวนัองัคารมีประมาณ 5,000 คน และ 2,000 คน ในวนัศุกร์ มีเงินหมุนเวียนในตลาดไม่
ตํ�ากวา่ 2,500,000 บาทตอ่สัปดาห์ หรือในหนึ�งปี 120 ลา้นบาท โดยประมาณ 

จากความน่าสนใจเกี�ยวกบัภายในตลาดมีอาคารถาวรมีหลงัคากนัแดดกนัฝน มีที�ตั�งวาง
สินคา้เป็นมาตราฐานเรียบร้อย แต่กลบัมีลูกคา้เขา้มาใช้บริการน้อยนั�น ผูม้าใช้บริการซื�อสินคา้มี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สินคา้ในที�นี� น่าจะมีราคาแพงกวา่สินคา้ที�เป็นแผงลอย หรือวางกบั
พื�นอยูภ่ายนอกอาคาร จึงนิยมจะเดินเลือกซื�อสินคา้จากร้านคา้เป็นแผงลอยมากกวา่ในอาคาร 

การบริหารดาํเนินการตลาดนดัคุณาวรรณ ผูบ้ริหาร  เป็นผูค้วบคุมดูแลกฏระเบียบใน
การอยูร่่วมกนั  ออกความคิดเห็นมอบนโยบาย หลกัการในการบริหารจดัการตลาด ทั�งทางวาจา 
และรูปแบบลายลกัษณ์อกัษร ออกกฏระเบียบด้านต่างๆ  เพื�อทาํให้การคา้ขายในตลาดคล่องตวั
สามารถขยายธุรกิจของร้านคา้ที�มาร่วมคา้ร่วมประกอบการดว้ยกนั  เพื�อพฒันาธุรกิจการประกอบ
การตลาดนดัคุณาวรรณใหเ้ติบโตอยา่งย ั�งยนื   

กลุ่มผูดู้แลหรือพนกังานประจาํ ทาํหนา้ที�ให้บริการในร้านขายยามานะเภสัชควบคู่ไป
ด้วย หน้าที� ที�ได้รับมอบหมายเป็นลําดับชั�นจากผูบ้ริหารถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติั  มีวนัหยุดประจาํ
สัปดาห์ของพนกังานประจาํในวนัเสาร์ ส่วนพนกังานภายนอกที�มาช่วยงานเสริมในวนัที�มีการเปิด
ตลาดนดัคุณาวรรณ มีเจา้หน้าที� ที�มีความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง เช่น งานรักษาความปลอดภยัไดรั้บ
การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที�ตาํรวจทอ้งที� งานไฟฟ้าใช้บริการจากหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกาํแพงแสน เป็นตน้  มีเจา้หนา้ที�ประสานงาน ความเรียบร้อยในการจดัตลาดนดัคุณาวรรณ
ประมาณ 30 คน   
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การตดัสินใจเลือกซื�อของผูบ้ริโภคในตลาดคุณาวรรณ ระดบัของผูบ้ริโภคที�มาจบัจ่าย
ซื�อสินคา้ในตลาดคุณาวรรณแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1. ระดบัล่าง  เป็นกลุ่มลูกคา้ที�มีรายไดน้้อย ไม่เน้นคุณภาพ แต่เน้นปริมาณ  ราคาไม่
แพง  ส่วนมากซื�อไวใ้ชใ้นครอบครัว  ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคบริโภค สินคา้ใชแ้ลว้  

2. ระดบักลาง  เป็นกลุ่มลูกคา้ทาํงานที�มีรายไดร้ะดบัปานกลาง  เน้นคุณภาพ  ไม่เน้น
ปริมาณและราคา  จะตอ้งไม่ถูก หรือแพงเกินไปไดแ้ก่สินคา้สมยันิยม เสื� อผา้แนวใหม่ เครื�องมือ
เครื�องใชที้�ช่วยอาํนวยความสะดวก เครื�องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ 

3. ระดบัสูง  เป็นกลุ่มลูกคา้นกัธุรกิจที�มีรายไดสู้ง  เน้นคุณภาพ ไม่เนน้ปริมาณ ไดแ้ก่
สินคา้จาํพวกของประดบัตกแต่ง ของเก่าสะสม เครื�องหนงัจระเขจ้ากฟาร์มใกลเ้คียง  

กลยุทธ์การประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ กลยุทธ์บริหารจัดการ และมุมมอง
ผูบ้ริหารมีความตอ้งการสร้างตลาดคุณาวรรณให้เป็นศูนยก์ลาง การคา้ปลีกขนาดใหญ่ในภูมิภาค 
โดยตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคทางด้านสินค้าที�หลากหลาย ครอบครุมในการใช้
ชีวิตประจาํวนัดว้ยความเป็นมาตราฐานของสินคา้และบริการ มีพนัธกิจ นโยบายและเป้าหมายที�
ชดัเจนในการประกอบการที�จะพฒันาตลาดตามหลกัวชิาบริหารจดัการ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของพ่อคา้ และแม่คา้ ทาํให้เกิดการมีสินค้า
หลากหลายประเภทตามมา ความแตกต่างของสินคา้ที�เป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนั แต่มีคุณภาพที�ต่างกนั 
หรือการที�พ่อคา้ และแม่คา้นาํผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ทนัสมยัเขา้มาขาย เป็นเหตุให้ผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกในการเปรียบเทียบสินคา้ในตลาดนดัคุณาวรรณมากขึ�น 

กลยทุธ์ดา้นราคา ในส่วนของตลาดกบัผูค้า้มีการลดราคาคา่เช่าพื�นที�ในวนัองัคารและวนั
ศุกร์ที�มีผูม้าใชบ้ริการนอ้ย ส่วนร้านคา้กบัผูบ้ริโภคเป็นลกัษณะของการแข่งขนัเสรี การแข่งขนัดา้น
ราคาตํ�าเป็นปัจจยัในการทาํตลาด ผูค้า้ปลีกสามารถลดราคาสินคา้ของตนเองไดโ้ดยอิสระ 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย มีการใชสื้�อโฆษณาประชาสัมพนัธ์เพื�อให้มีผูม้าใชบ้ริการเพิ�ม
อยา่งต่อเนื�อง ทั�งทางโทรทศัน์ช่อง 5 ช่อง 9  หนงัสือพิมพ ์วิทยุภูมิภาค  วิทยุชุมชน ป้ายโฆษณา  
ใบปลิว  การลดราคาค่าเช่าพื�นที�  แถมสิ�งต่างๆ  ใหก้บัผูม้าใชบ้ริการ 

กลยุทธ์ช่องทางการจดัจาํหน่าย  การขยายลูกคา้ของตลาดนดัคุณาวรรณที�มีผลิตภณัฑ์
เป็นพื�นที�ตั�งร้านคา้รายไดม้าจากค่าเช่าพื�นที� ลกัษณะการให้บริการประเภทหนึ� ง นอกจากการขาย
พื�นที�เช่าตั�งร้านคา้ดว้ยการส่งเสริมการขาย การบอกต่อของผูค้า้ขายที�มาขายสินคา้ก็เป็นช่องทางที�
สาํคญั และเป็นช่องทางที�นาํผูค้า้ขายเขา้มาใชพ้ื�นที�ไดอ้ยา่งมาก 

ปัญหาที�เกิดขึ�นและแนวทางการป้องกนัแกไ้ขในการประกอบการตลาดนดัคุณาวรรณ 
การประกอบการไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดล้วนมีปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการแทบทั�งสิ�น 
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ผูบ้ริหารจะตอ้งหาตน้เหตุแห่งปัญหา วิเคราะห์การแกปั้ญหา หาวิธีแกปั้ญหา และลงมือแกปั้ญหา
ดว้ยตนเอง หรือตามสายงาน  

ตลาดคุณาวรรณผูบ้ริหารให้ความสําคญัของปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพและ
บริการ ให้ดียิ�งขึ�นจึงทาํการค้นหาความพึงพอใจของผูม้าใช้บริการตลาดคุณาวรรณ ด้วยตวัเอง
สามารถสรุปปัญหาและการปรับปรุงที�ควรทาํเป็นขอ้ๆ ดงันี�  

1. ดา้นสถานที� 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นการจดัการจราจร 
4. ดา้นสาธารณุปโภค 
5. ดา้นความปลอดภยั 
ทั�งนี� ผูบ้ริหารและทีมงานตลาดคุณาวรรณไดท้าํการปรับปรุงคุณภาพที�กล่าวขา้งตน้ใน

ทุกๆ ดา้นเพื�อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ที�มาใชบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง 
 

2. อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัพบวา่ผูป้ระกอบการตลาดนดัเป็นผูที้�สร้างงาน สร้างรายไดไ้ม่ใช่เฉพาะ
ต่อตวัผูป้ระกอบการเอง แต่ยงัเป็นการกระจายรายได ้และสร้างโอกาสในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ผูอ้ยู่
ร่วมในสังคมทั�งใกล้เคียง และรายรอบสถานที�จดัตลาดนดั และบรรดาพ่อคา้แม่คา้มืออาชีพที�อยู่
ห่างไกล รวมถึงผูบ้ริโภคที�ยงัไดค้วามสะดวกสบายรับบริการที�ใกลบ้า้น ผูป้ระกอบการตลาดนดัเอง
ตอ้งเผชิญความเสี�ยง ความไม่แน่นอนของรายได ้ประสบความลม้เหลวของการเปิดกิจการในระยะ
เริ�มแรกไมส่ามารถทาํไดต้ามแนวคิดที�วางไวต้ั�งแต่แรก แต่ผูป้ระกอบการตลาดนดัคุณาวรรณยงัยืน
หยดัมาไดจ้นถึงทุกวนันี�  ดว้ยความมุ่งมั�นที�ตอ้งการพฒันาตลาดนดัในชุมชน เพื�อสร้างรายไดค้วาม
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างความเจริญทนัสมยัในสินค้าอุปโภค บริโภค ให้กบัตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงความมุ่งมั�นและแรงบนัดาลใจที�จะพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น เพื�อทาํให้คุณภาพชีวิตดี
ขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของผูป้ระกอบการตามงานวิจยัของ มานะ กาญจนแสนส่ง (2552: 2) ที�
ทาํวจิยัเรื�องความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการตลาดคุณาวรรณ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็น
การหาความพึงพอใจ ความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ หาปัญหาที�เกิดขี�น และแนวทางการแกปั้ญหา
สาํหรับการประกอบการตลาดนดัคุณาวรรณ 

จากผลการวิจยัพบวา่ปัจจุบนัตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ ไดมี้การปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงสถานที�จาํหน่ายจากตลาดดั�งเดิมที�ผูบ้ริโภควิ�งเขา้มาหาตลาดในเมือง ไปเป็นแบบตลาด
ขนาดใหญ่ที�มีสินค้าครบครัน วิ�งเขา้ไปหากลุ่มผูบ้ริโภคตามชุมชน เช่น ห้างเทสโก้โลตสั ร้าน
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สะดวกซื�อต่างๆ เพราะฉะนั�นการประกอบการตลาดนดัจึงเป็นรูปแบบของการนาํตลาดไปหาชุมชน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (เกียรติ จิวกุล และคณะ  2525 : 3) ที�กล่าววา่แหล่งซื�อขายแลกเปลี�ยน
สินคา้ของคนไทย ไดมี้การเปลี�ยนแปลงและพฒันา ทั�งในดา้นที�ตั�ง รูปแบบ ตลอดจนประเภทของ
สินคา้ ตามสภาพแวดล้อมทั�งทางกายภาพและสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี� ซึ� งเปลี�ยนไปในแต่ละสมยั 
 

3. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย   

3.1 ขอ้เสนอแนะเพื�อการวางแผน แนวทางการประกอบการตลาดนดัเพื�อเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ สําหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ในการวางแผน การดาํเนินการ และการ
ปรับปรุงการประกอบการใหดี้ขึ�น จากการวจิยัพบวา่ 

บุคคลที�จะประกอบการตลาดนดั  จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของตลาดนดั ที�
กาํเนิดเกิดขึ�นไดไ้มย่ากนกั แต่การที�จะรักษาความย ั�งยืนของสภาพตลาดให้คงอยูอ่ยา่งย ั�งยืน เป็นสิ�ง
ที�ยากกว่า จะต้องศึกษาถึงการจดัการสถานที� การตลาดและส่วนประสมการตลาด  การจดัการ
บุคลากร การจดัการการเงิน การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ การตอบแทนสังคม หรือชุมชนใกล้เคียง 
อยา่งรอบคอบ  

สถานที�ใชท้าํตลาดนดั  ปัจจยัในการเลือกทาํเลที�ตั�งของตลาดนบัเป็นส่วนสําคญัอนัดบั
ตน้ๆ ของการประกอบการตลาดนดั ควรอยูใ่นที�ตั�งที�มีการคมนาคมสะดวก ปัจจุบนันี� ตอ้งนบัการ
เดินทางสัญจรทางบก หรือด้วยรถยนต์เป็นหลัก ควรอยู่ใกล้วดั โรงเรียน โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ตน้ทุนค่าใช้จ่ายเริ�มตน้ที�เกิดขึ�น ทั�งค่าจดัซื�อ จดัหาที�ดิน หรือ
ภาระที�เกิดขึ�นจากคา่เช่าที�ดินที�ใชป้ระกอบการตลาดนดั ซึ� งนบัเป็นตน้ทุนการผลิตที�สูงมาก รวมถึง
ขอ้ผกูมดั และเงื�อนไขในการเช่าสถานที� ที�อาจมีผลกระทบกบัสภาพแวดลอ้มขา้งเคียงสถานที�เช่าทาํ
ตลาดนดั ทั�งสถานที�จอดรถที�มีความสําคญัอนัดบัตน้ๆ ทั�งส่วนของพ่อคา้แม่คา้ และผูม้าซื�อของ 
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งในร้านคา้ และส่วนกลาง ระบบนํ� าปะปาที�นาํมาจ่ายวา่มีระดบัแรงดนัพอเพียง
ต่อความตอ้งการใช ้เมื�อเทียบกบัจาํนวนร้านคา้หรือไม่ อีกประการหนึ�งสําหรับผูป้ระกอบการตลาด
คือความสะอาดของพื�นที� ที�ตอ้งดูแลอยา่งต่อเนื�อง 

ประเภทของร้านคา้   ตลาดนัดเป็นรูปแบบของการค้าปลีก ความหลายของสินค้าที�
บรรดาพอ่คา้แมค่า้นาํมาขาย และความวุน่วายสับสนของผูค้นที�มาเลือกซื�อสินคา้ นบัเป็นเสน่ห์อยา่ง
หนึ�งของตลาดนดั ผูบ้ริหารประกอบการจะตอ้งจดัใหมี้ร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ที�ครอบคลุม เหมาะสม
กบัความตอ้งการของชุมชนหรือใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในชุมชนใหม้ากที�สุด 
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การโฆษณาประชาสัมพนัธ์   ผูบ้ริหาร จะตอ้งให้ความสําคญักบัวฏัจกัรของสินคา้ ที�มี
ช่วงแนะนาํ ช่วงเจริญเติบโต ช่วงคงที� ช่วงเสื�อมถอย จาํเป็นจะตอ้งกระตุน้ให้ตลาดมีความตื�นตวัอยู่
ตลอดเวลา การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การลดแลกแจกแถมในบางโอกาส นบัเป็นความพึงพอใจ
อยา่งหนึ�ง ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญัและกระทาํอยา่งต่อเนื�อง 

คุณภาพของสินคา้  สินคา้ที�นาํมาขายในตลาดนดั คุณภาพของสินคา้ขึ�นอยูก่บัร้านคา้
ที�มาขาย และความรับผิดชอบขั�นตน้ควรเกิดขึ�นกบัร้านคา้แต่ละร้านเอง แต่ถ้าสินคา้นั�นเกิดการ
ไม่ไดคุ้ณภาพอยา่งต่อเนื�อง และมีจาํนวนมากก็จะทาํให้เกิดการบอกต่อ ปากต่อปาก ทาํให้ชื�อเสียง
ของตลาดเกิดการเสียหายตามมาดว้ย อาจเป็นตน้เหตุที�ทาํใหผู้ม้าซื�อลดลงได ้

การพฒันาอาคารตลาดถาวร จากการวเิคราะห์ผูม้าซื�อสินคา้ภายในตลาดนดัคุณาวรรณที�
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่สินคา้ที�อยูใ่นอาคารตลาดที�เป็นสิ�งปลูกสร้าง น่าจะมีราคาที�แพง
กวา่ในตลาดแผงลอย ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ควรแยกกลุ่มเป้าหมายของผูม้าซื�อสินคา้ไปอีกกลุ่มหนึ� ง 
เป็นสินคา้เฉพาะทางใชก้ลยทุธ์สร้างความแตกต่างของสินคา้ ที�ไม่เนน้กลยุทธ์ตน้ทุนตํ�า โดยการลด
ราคาค่าเช่าพื�นที�ในช่วงแรกเพื�อดึงดูดความน่าสนใจของผูล้งทุน ช่วยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ทั�งส่วนของตลาดเอง และช่วยเหลือร้านคา้ที�นาํสินคา้เขา้มาจาํหน่าย 

3.2 ขอ้เสนอแนะเพื�อการทาํวิจยัครั� งต่อไป สําหรับผูที้�จะทาํวิจยัครั� งต่อไปในเรื�องการ
ประกอบการตลาดนดัในชุมชน สิ�งที�น่าสนใจอีกประการหนึ�งคือ การเปรียบเทียบของผูที้�มาทาํการ
ซื�อสินคา้ในตลาดนดัชุมชน กบัห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่จากต่างชาติ เช่นห้างเทสโก ้โลตสั ใน
เรื�องของกลุ่มลูกคา้ วตัถุประสงค ์สินคา้ที�เลือกซื�อและบริการ มีความแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง เพื�อ
เป็นการต่อยอดพฒันาตลาดนดัชุมชนใหย้ ั�งยนืต่อไป 
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ภาคผนวก ก  
หนงัสือรับรองจากมหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาพที� 3 หนงัสือรับรองจากมหาวทิยาลยั 
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ภาคผนวก ข 
แนวคาํถามที�ใชส้ัมภาษณ์ 
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แนวคําถามที�ใช้สัมภาษณ์เจ้าของ ผู้ประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ 

 
ตอนที� 1  ความเป็นมาของตลาดคุณาวรรณ 

1. ประวติัส่วนตวั เจา้ของและผูบ้ริหารตลาดนดัคุณาวรรณ 
2. สถานที�ตั/งตลาดนดัคุณาวรรณ 
3. ผงับริเวณและแบบแปลน ของตลาดนดัคุณาวรรณ  
4. การเริ�มตน้ของตลาดคุณาวรรณ 

 
ตอนที� 2  รูปแบบของตลาดคุณาวรรณ 

1. รูปแบบและลกัษณะของตลาด 
2. รูปแบบ ประเภทของร้านคา้และผลิตภณัฑ ์
3. รูปแบบการบริหารงานในตลาดนดัคุณาวรรณ  
4. พอ่คา้แม่คา้ในตลาดนดั   
5. ผูบ้ริโภคที�มาซื/อสินคา้ในตลาดนดั  
6. รูปแบบ ขอ้ปฏิบติั กฎระเบียบ การใชบ้ริการตลาดคุณาวรรณ    
7. รูปแบบการถ่ายทอดมาตรการควบคุมทางสังคม  
8. การมีส่วนร่วม และใหบ้ริการต่อสังคม   
9. รูปแบบการช่วยเหลือเกื/อกลูระหวา่งกนัในตลาดนดัคุณาวรรณ 

 
ตอนที� 3  กลยุทธ์การบริหารจัดการตลาดคุณาวรรณ 

1. วสิัยทศัน์   
2. พนัธกิจ 
3. เป้าหมาย 
4. นโยบาย 
5. การปฏิบติัการเชิงรุก 
6. กลยทุธ์การแข่งขนัตลาดเสรี   
7. กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง 
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ตอนที� 4  ปัญหา อุปสรรค จากการประกอบการตลาดคุณาวรรณ และแนวทางการแก้ปัญหา 
1. ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ 
2. แนวทางการแกปั้ญหาในการประกอบการ 
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ภาคผนวก ค 
ประวติัจงัหวดันครปฐม และอาํเภอกาํแพงแสน 
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ประวตัิความเป็นมาของจังหวดันครปฐม และอาํเภอกาํแพงแสน 
ความเป็นมาของจงัหวดันครปฐม  เป็นอู่อารยธรรมสําคญัที�มีประวติัความเป็นมา

ยาวนานในแผน่ดินสุวรรณภูมิ จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั/น
ตั/งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานบัตั/งแต่สมยัสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานี
สําคญัในสมยัทวารวดี ในยุคนั/น นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ� ง
รวมทั/งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็นศูนยก์ลางของความเจริญ มีชนชาติต่าง ๆอพยพเขา้มาตั/งถิ�น
ฐานอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ต่อมาไดเ้กิดความแห้งแลง้ขึ/นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสนํ/ าที�ไหลผา่น
ตวัเมืองเปลี�ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั/งหลกัแหล่งอยูริ่มนํ/ า และสร้างเมืองใหม่ขึ/นชื�อ
“เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวชิยั” นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระทั�ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ขณะที�ทรงยงัผนวชไดธุ้ดงคไ์ปพบพระปฐมเจดีย ์และทรง
เห็นวา่เป็นเจดียอ์งคใ์หญ่ไม่มีที�ใดเทียบเท่า ครั/ นเมื�อไดค้รองราชย ์จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดียแ์บบลงักา
ครอบองคเ์ดิมไว ้ โดยให้ชื�อวา่“พระปฐมเจดีย”์ ทรงปฏิสังขรณ์สิ�งต่าง ๆ ในบริเวณองคพ์ระปฐม
เจดียใ์หมี้สภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดียบ์ูชาเพื�อให้การเสด็จมานมสัการสะดวกขึ/นต่อมาใน
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้ริ�มก่อสร้างทางรถไฟสายใตผ้า่นเมืองนครปฐม 
ซึ� งขณะนั/นยงัเป็นป่ารก พระองคจึ์งโปรดฯ ให้ยา้ยเมืองจากตาํบลท่านา อาํเภอนครชยัศรี มาตั/งที�
บริเวณองคพ์ระปฐมเจดียเ์หมือนเช่นครั/ งสมยัโบราณ ครั/นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั โปรดฯ ให้สร้างพระราชวงัสนามจนัทร์เป็นที�เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบ
เสือป่า โดยโปรดฯ ใหต้ดัถนนเพิ�มขึ/นอีกหลายสาย รวมทั/งสร้างสะพานเจริญศรัทธาขา้มคลองเจดีย์
บูชาเชื�อมระหวา่งสถานีรถไฟกบัองคพ์ระปฐมเจดีย ์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิJ ทางดา้นทิศ
เหนือขององคพ์ระปฐมเจดียแ์ละบูรณะองคพ์ระปฐมเจดียใ์หส้มบูรณ์สวยงามดงัที�เห็นอยูใ่นปัจจุบนั 
และไดโ้ปรดใหเ้ปลี�ยนชื�อจากเมือง “นครไชยศรี” เป็น“นครปฐม�
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ภาพที�  4  แผนที�จงัหวดันครปฐม 
 

อาํเภอกาํแพงแสน เป็นอาํเภอหนึ�งในจงัหวดันครปฐม ตั/งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครองขา้งเคียง เรียงตามเขม็นาฬิกา ดงันี/  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอสองพี�นอ้ง (จงัหวดัสุพรรณบุรี)  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอบางเลนและอาํเภอดอนตูม  
ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครปฐม และอาํเภอบา้นโป่ง (จงัหวดัราชบุรี) 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอท่ามะกา (จงัหวดักาญจนบุรี)  
ในอดีตอาํเภอกาํแพงแสนเป็น เมืองกาํแพงแสน (มีอายุราวพุทธศตวรรษที� 11-16) ซึ� ง

เป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ สันนิษฐานวา่น่าจะมีฐานะเป็นเมืองบริวารของเมืองนครไชยศรีมากกวา่จะเป็น
เมืองที�ตั/งอยูอ่ยา่งอิสระ ตาํแหน่งกลางเมืองเก่าอยูที่�ประมาณเส้นรุ้งที� 13 องศา 39 ลิปดา 20 พิลิปดา
เหนือ และเส้นแวง 99 องศา 57 ลิปดา 57 พิลิปดาตะวนัออก เป็นเมืองโบราณสมยัทวารวดีที�มีขนาด
เล็กและตั/งอยูไ่ม่ไกลจากเมืองนครไชยศรี คือมีระยะห่างกนัประมาณ 24 กิโลเมตร ตั/งอยู่กึ� งกลาง
ระหวา่งเมืองใหญ่ 2 เมือง คือเมืองอู่ทองและเมืองนครไชยศรี ปัจจุบนับริเวณเมืองเก่ากาํแพงแสน
เป็นพื/นที�ของกรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ� งใชเ้ป็นค่ายลูกเสือ ตั/งอยูที่�หมู่ที� 5 ตาํบลทุ่ง
ขวาง อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม  
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อาํเภอกาํแพงแสนได้ตั/ งขึ/ นครั/ งแรกเมื�อปี พ.ศ. 2449 ที�วดัห้วยพระ ตาํบลห้วยพระ 
อาํเภอดอนตูม โดยใชชื้�อวา่ อาํเภอกาํแพงแสน ตั/งตามชื�อเมืองโบราณ ต่อมาไดปี้ พ.ศ. 2453 ไดย้า้ย
ที�ตั/งอาํเภอใหม่จากวดัหว้ยพระไปที�ชายทุ่งสามแกว้ห่างจากที�ตั/งเดิมไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร และได้เปลี�ยนชื�ออาํเภอจากเดิมตามชื�อหมู่บา้นว่า อาํเภอสามแก้ว ตั/งอยู่
จนถึงปี พ.ศ. 2460 จึงได้กลบัมาใช้ชื�อว่า อาํเภอกาํแพงแสน ตามเดิม เพื�อเป็นการรักษาชื�อเมือง
โบราณไว ้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ไดย้า้ยที�ว่าการอาํเภอกาํแพงแสนจากที�ตั/งชายทุ่งสามแกว้ มาตั/ง
ที�ว่าการอาํเภอใหม่ริมคลองท่าสาร-บางปลา บริเวณบา้นยาง ติดถนนมาลยัแมน (ถนนนครปฐม-
สุพรรณบุรี) หมู่ที�  13 ตาํบลทุ่งกระพงัโหม ห่างจากที�ตั/ งเดิมไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 14 กิโลเมตร และเมื�อปี พ.ศ. 2532 ได้ยา้ยที�ว่าการอาํเภอกาํแพงแสนไปสร้างที�ว่าการ
อาํเภอหลังใหม่ ณ ที�ดินที�ราษฎรได้บริจาคให้ริมถนนมาลัยแมน ห่างจากที�ตั/ งเดิมไปทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 2 กิโลเมตร ตรงขา้มโรงเรียนกาํแพงแสนวิทยา ส่วนที�ตั/งเดิมไดใ้ช้เป็น
สาํนกังานเทศบาลตาํบลกาํแพงแสน 

คาํขวญัจงัหวดันครปฐม  “ส้มโอหวาน ขา้วสารขาว ลูกสาวงาม ขา้วหลามหวานมนั
สนามจนัทร์ลน้ พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดียเ์สียดฟ้า” 

คาํขวญัอาํเภอกาํแพงแสน “เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบณัฑิต
การเกษตร เขตพื/นดินเนื/อดี อนุสาวรียอิ์นทรศกัดิJ ศจี ปฐมพีแห่งความร่มเยน็” 

ที�อยูที่�วา่การอาํเภอ ถนนมาลยัแมน หมู่ที� 7 ต.ทุ่งกระพงัโหม อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม 
หมายเลขโทรศพัท ์  0-3435-1086, 0-3428-1102 
เนื/อที�/พื/นที�   405.019 ตร.กม. 
สภาพภูมิอากาศโดยทั�วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู  
ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพนัธ์-กรกฎาคม ฤดูฝนช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน  
ฤดูหนาวช่วงเดือนธนัวาคม – มกราคม 
ขอ้มูลการปกครอง  ประกอบดว้ย  1) ตาํบล   15   แห่ง   2) หมู่บา้น   202   แห่ง  
3) เทศบาล  1  แห่ง  4) อบต   15  แห่ง 
ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจประกอบดว้ย1) อาชีพหลกัไดแ้ก่ พืชไร่ เช่น  ออ้ย  หน่อไมฝ้รั�ง

ขา้วโพดอ่อน และ  เลี/ ยงสัตว ์เช่น ววันม, หมู, ไก่  2) อาชีพเสริม ไดแ้ก่ เยบ็รองเทา้ ผลิตไมแ้ขวน
เสื/อ บุหญา้แฝกกนัแมลง ผลิตปลานิลแดดเดียว  
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ภาคผนวก ง  
ภาพประกอบตลาดนดัคุณาวรรณ 
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ภาพที� 5 เจา้ของและผูบ้ริหารตลาดคุณาวรรณ คุณมานะ กาญจนแสนส่ง 
 

 
ภาพที� 6  มุมสูงพื/นที�โดยรวมขนาด 37 ไร่ ตลาดคุณาวรรณ 
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ภาพที� 7 ป้ายประชาสัมพนัธ์ตลาด 

 

 
ภาพที� 8 ป้ายตลาด และสนามเด็กเล่น 
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ภาพที� 9 บรรยากาศทั�วไป ของตลาดนดัคุณาวรรณ 
 

 
ภาพที� 10 สินคา้ทั�วไป ของเก่าใชแ้ลว้ 
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ภาพที� 11 สินคา้เครื�องมือเก่า 

 

 
ภาพที� 12 สินคา้หลากหลายที�นาํมาจาํหน่าย 
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ภาพที� 13 การมีส่วนร่วมของชาวตลาด 
 

 
ภาพที� 14 ทาํบุญประจาํทุกๆ ปี 
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ภาพที� 15 สถานที�จาํหน่ายส่วนที�เป็นอาคารถาวร 
 

 
ภาพที� 16 แนวเส้นแบ่งร้านคา้แผงลอย (ล็อค) 
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ภาพที� 17 สร้างสนามเด็กเล่นเพื�อการพกัคอยผูที้�มาซื/อสินคา้ 
 

 
ภาพที� 18 การจดัตั/งร้านของร้านคา้ 
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ภาพที� 19 ภาพสาํนกังานของตลาดนดัคุณาวรรณ 
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