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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. ทีม าและความสํ าคัญของปัญหา
จากปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรมการเงิ น และการบริ การ
ต้องล่ม สลายปิ ดกิ จการไป เป็ นปั จจัยสํา คัญที. ท าํ ให้ผูใ้ ช้แรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่
รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงานในภาคธุรกิจการเงินที.ถูกปิ ดตัวลงในช่วงวิกฤตต้มยํากุง้ ทําให้แรงงานส่ วนใหญ่
ต้องอพยพกลับสู่ ภูมิลาํ เนาไปตั7งหลักยังถิ.นฐานเดิม กลับไปอาศัยอาชีพดั7งเดิมของบรรพบุรุษในภาค
เกษตรกรรม เหมือนที.เคยเป็ นอยูใ่ นอดีต ก่อให้เกิดปั ญหาในเรื. องการประกอบอาชีพ ความเป็ นอยู่
และค่าครองชีพอันส่ งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ในห่วงเศรษฐกิจและสังคม ซึ. งทําให้ประชาชนขาดงาน
ทําแล้วยังประสบกับปั ญหาของราคาสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสิ นค้าสู งขึ7น จากภาวะของค่าเงินบาท
ลอยตัว มี ผลกระทบกับ สิ นค้านําเข้าที. มีผลโดยตรงต่อประชาชนนัน. คือราคานํ7ามัน ที. ทาํ ให้การ
ขนส่ งต่างๆ ที.เป็ นต้นทุนโดยตรงที.ทาํ ให้สินค้าที.เกี.ยวข้องมีตน้ ทุนการผลิตเพิ.มตามขึ7นมา จากวิกฤต
เศรษฐกิ จที. ประเทศได้เผชิ ญนั7น นับ เป็ นปั ญหาซับ ซ้อนจากความผิดพลาดที. ผ่านมาในแนวทาง
มุง่ เน้นความเจริ ญทางเศรษฐกิจเป็ นหลักสําคัญ แต่ขาดการวางแผนรองรับปั ญหาเศรษฐกิจที.เกิดขึ7น
(สุ ชาติ ธาดาธํารงเวช 2540 : 3-4)
ตลาดนัด เป็ นแหล่งรวมผูค้ นทั7งผูซ้ 7ื อ ผูข้ ายมืออาชีพ ที.มีอาชีพค้าขายเพียงอย่างเดียวและ
ผูข้ ายสมัครเล่นคือ ผูท้ ี.มีอาชี พหลักอยูแ่ ล้ว และนําสิ นค้าที.มีอยูแ่ ล้วทั7งของเก่าของใหม่หรื อของที.
ผลิ ตขึ7 นเองนํามาวางขายผูค้ า้ ประเภทหลังนี7 ส่ วนมากเป็ นชุ ม ชนพื7นถิ. นใกล้กบั สถานที.ขายหรื อ
ตลาดนัดใกล้บา้ นนัน. เอง ในส่ วนซื7อขาจรของตลาดนัดมีปัจจัยที.เกี.ยวข้องคือสถานที.ของตลาดนัดว่า
อยู่ใ กล้ท างสั ญ จร หรื อ ไม่ สิ. ง อํา นวยความสะดวกเช่ น สถานที. จอดรถ ความสะอาด ความ
สะดวกสบายในการเข้าถึงตลาดนัด โดยทัว. ไปมักอยูใ่ นชุมชน เช่น หน้าวัด ข้างโรงเรี ยน ริ มถนน
สายหลักของชุมชน หรื อที.หมายที.คนในชุมชนรับรู้ทวั. กัน เช่น สามแยก สี. แยก และสภาพสําคัญ
ของตลาด คือเป็ นแหล่งที.มีผคู้ นจอแจ ตลาดนัดเคลื.อนที.เป็ นธุ รกิจค้าปลีกอีกแบบหนึ.งและได้ชื.อว่า
เป็ นตลาดที.ใกล้ชิดกับผูค้ นมากที.สุด (สกุณี ณัฐพลวัฒน์ 2541 : 17-18)
ธุรกิจล่มสลายในขณะที.เศรษฐกิจหดตัว ผูล้ งทุนขาดที.พ. งึ พาเพื.อพยุงตัวให้ธุรกิจเกิดการ
อยูร่ อด รัฐบาลขาดการสนับสนุนจากเอกชนรวมถึงการแก้ไขปั ญหาและการหาทางออกที.ดีให้แก่ผู้
ลงทุน สุ ดท้ายผูป้ ระกอบการธุ รกิจจึงไม่สามารถประคองตัวให้ผา่ นพ้นวิกฤติไปได้ ทําให้ตอ้ งปิ ด
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กิจการไปในที.สุด ผูป้ ระสบปั ญหาวิกฤติจาํ ต้องดิ7นรนหาทางเอาตัวเองและครอบครัวให้อยูร่ อดจาก
ภาวะเศรษฐกิจที.ตกตํ.า ภาวะวิกฤติท7งั สองครั7งนํามาซึ. งวิกฤติ และโอกาสของประชาชน เป็ นโอกาส
ที.ได้อานิสงส์ของสถานการณ์การเลิกจ้างงานของภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงินหรื อส่ วนต่างๆ ที.
เกี.ยวข้องจนทําให้พนักงานในองค์กรที.ถูกเลิกจ้างทั7งเต็มใจและไม่เต็มใจได้มีอาชีพใหม่ๆ ที.คน้ พบ
โดยสถานการณ์บงั คับให้เป็ นเจ้าของกิจการ มากมายหลายแบบ ทั7งเกษตรกร ช่าง การค้าขายราย
ย่อยบริ เวณที.พกั ค้าขายรายย่อยชนิ ดเร่ ขาย รวมถึงการเร่ ขายของบรรดา พ่อค้า แม่คา้ ที.มารวมกัน
ตาม วัน เวลา และสถานที. ที.นดั หมายกันไว้ เรี ยกว่า “ตลาดนัด” จากการถดถอยของเศรษฐกิจไทย
ส่ งผลทําให้นกั ธุ รกิจเกิดการรวมตัวเปิ ดตลาดสิ นค้าใหม่ ภายใต้ชื.อว่า “ตลาดนัด”ตลาดนัด จึงเป็ น
ทางที.บรรดาพ่อค้ามาจัดรวมกันอยูบ่ ริ เวณใดบริ เวณหนึ.งที.อยูใ่ นใจกลางชุมชน มีความสะดวกด้าน
จราจรสิ นค้าทุกประเภททั7งปริ มาณและคุณภาพดีน7 นั ควบคูก่ นั ในระดับของราคาที.ต7งั ซึ.งตลาดนัดดัง
กล่าว เป็ นที.นิยมและแพร่ หลายมากขึ7น จึงทําให้มีตลาดนัดเพิม. ขึ7นมาอย่างรวดเร็ ว จนเป็ นที.รู้จกั ของ
ประชาชนมากขึ7น (สุ วนิ ยั ภรณ์วลิ ยั 2542 : 9)
นักการเมืองผูม้ ีชื.อเสี ยงระดับนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยท่านหนึ. ง คือนายสมัคร
สุ น ทรเวช ก็ นิย มชมชอบในการทํา อาหารลงมื อ ด้วยตนเอง รวมถึ ง การจับ จ่า ยใช้ส อย เลื อ กดู
เปรี ยบเทียบสิ นค้าชนิ ดต่างๆ ในต่างตลาดกัน ตลาดแต่ละตลาดที.อยู่ใกล้เคียงกันขายสิ นค้าชนิ ด
เดียวกันเทออกมาจากถุงชนิดเดียวกัน แต่ราคาไม่เท่ากัน ราคาถูกกําหนดโดยผูข้ ายและปิ ดราคาการ
ขายโดยการต่อรองของผูซ้ 7ื อ พื7นที.หรื อตัวร้ านค้าเองที.ใช้ในการขายสิ นค้าในตลาดก็มีผลต่อราคา
ของสิ นค้า เช่น สิ นค้าตัวเดียวกันในถุงแบบเดียวกันกับสิ นค้าที.กล่าวมาข้างต้น แต่นาํ มาขายด้วยวิธี
เทกองกับพื7นโดยที.พ7นื มีเพียงผ้าพลาสติกปูก7 นั ระหว่างตัวสิ นค้ากับพื7น มีราคาขายที.ถูกลงจากสิ นค้า
ที.วางอยูบ่ นแผงที.เรี ยบร้อยกว่า หรื ออีกประการหนึ. งนําสิ นค้าที.ขายเป็ นกิโลมาแยกขายปลีกย่อย ที.
เหมาะสําหรับผูต้ อ้ งการซื7 อเพียงเล็กน้อย เช่น สองขีดหรื อสามขีดก็สามารถขายได้ แต่มีราคาสู งกว่า
ในอัตราส่ วนที.เทียบกับเมื.อซื7 อครั7งละเต็มกิโลกรัมเป็ นต้น (สมัคร สุ นทรเวช 2543 : 195)
ตลาดนัดไม่ได้มีแต่ผทู้ ี.มีรายได้นอ้ ยเท่านั7นที.มาใช้บริ การ มีคนทุกระดับชนชั7นที.มีความ
หลงไหลกับการได้จบั จ่ายใช้สอยสิ นค้าด้วยตนเอง การเลือกดูเดินชมสิ นค้าหลากหลายที.ไม่ได้มีการ
จัดหมวดหมูข่ องสิ นค้าให้ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนัก ดังปรากฏในคําเขียนบรรยายในหนังสื อ
ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิJ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทย ความตอนหนึ.งว่า ...เมื.อ
วันอาทิ ตย์ที.แล้ว ผูเ้ ขี ยนมี เวลาแวะไปเที. ยวตลาดนัดวังสราญรมณ์ ตลาดนัดที. มีทุกเช้าวันอาทิ ตย์ นัยว่า
เกิ ดขึ7 นเพื.อลดค่าครองชี พของประชาชน ลดได้จริ งแค่ไหนไม่ปรากฏ แต่ตลาดนัดนั7นได้ประโยชน์อย่าง
หนึ.ง คือ เป็ นที.นดั พบของนักเลงต้นไม้ และต้นไม้ที.กาํ ลังเล่นกันมาก ถึงกับลงทุนซื7 อขายกันด้วยราคาแพง
ก็คือกล้วยไม้ประเภทหวาย ทั7งลูกผสมและไม่ผสมชนิ ดต่างๆ คนไทยเรานั7นชอบเล่นอะไรกันเป็ นพักๆ
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ของเล่นที. อยู่ในความนิ ยมแต่ ละคราว ก็มกั มี ราคาซื7 อขายกันสู งสุ ดยอด ในชี วิตนี7 และเห็ นคนไทยเล่ น
อะไรๆ กัน มาหลายครั7งหลายหนแล้ว ขึ7นต้นด้วยตลับขี7ผ7 ึง กลึงด้วยงา เริ. มเล่นกันในพระราชสํานัก แล้วก็
แผ่ขยายออกมาข้างนอกซื7 อขายกันด้วยราคาแพงๆ ... (คึกฤทธิJ ปราโมช 2548 : 11-12) แสดงให้เห็นได้วา่

ตลาดนัดนั7นมีสินค้าที.ทนั สมัยนิยมของชุมชนในพื7นถิ.นนั7นๆ ด้วยการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคทุกระดับไม่เลือกชนชั7นวรรณะ ความจนความรวย หรื อสถานที.
สถานที. ท ํา ตลาดนั ด และผู้ด ํ า เนิ น การ ต้ อ งมี ร องรั บ กั บ ที. ต7 ั งร้ า นค้ า ทางเดิ น
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้ า นํ7าประปา สถานที.ทิง7 สิ. งปฏิกลู จากสิ นค้า ห้องนํ7า ห้องส้วม สําหรับ
ผูค้ า้ ขายเองรวมถึง ผูซ้ 7ือบางส่ วน ในปริ มาณที.เหมาะสมกับจํานวนประชากรรวมของผูใ้ ช้บริ การใน
ช่วงเวลาสู งสุ ดที.เข้ามาใช้บริ การ การประกอบการตลาดนัดอาจมิใช่เจ้าของตลาดเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ
เองทั7งหมดหากเป็ นตลาดนัดขนาดใหญ่ มีผูซ้ 7ื อและผูข้ ายจํานวนมากเข้ามาอยูร่ วมกันในสถานที.
เดียวกันต้องมีการบริ หารจัดการ ทั7งการจัดระเบียบผูข้ ายที.เข้ามาขายสิ นค้าในตลาดนัด ให้ต7 งั ร้านค้า
อยูใ่ นระยะขอบเขตที.แบ่งกั7นไว้หรื อศัพท์ที.คุน้ หูในการเรี ยกพื7นที.ขายตรงนี7วา่ “ล็อค” หากตลาดนั7น
เปิ ดบริ ก ารในช่ ว งเวลาคาบเกี. ย วต่ อ เนื. อ งถึ ง เวลาพลบคํ.า หรื อ เปิ ดขายในยามคํ.า คื น ด้ว ยแล้ว
ผูป้ ระกอบการ ตลาดนัดต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมของพื7นที.ในด้านของระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
ให้กบั บรรดาร้ านค้ารวมถึ งแสงสว่า งทางเดิ น ทางร่ วม ทางแยกในการเข้า สู่ ตลาด ในการนี7 ตอ้ ง
คํานึงถึงความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้ าที.อาจเกิดขึ7น การทําให้ตลาดมีผคู้ นเดินกันดูวุน่ วาย ในการ
ทํา ธุ ร กิ จ ตลาดนัด ให้ เ กิ ด คํา ว่ า “ตลาดติ ด ” หมายถึ ง การที. มี ผู้ค ้า ผู้ซ7ื อ มารวมตัว กัน เกิ ด การ
แลกเปลี.ยนสิ นค้ากับเงินตราที.สมบูรณ์เกิดขึ7นด้วยประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จึงจําเป็ นต้องมีบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลมาทําหน้าที.น7 ีคือ “ผูบ้ ริ หารตลาดนัด”
ตลาดนัดคุณาวรรณ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความน่าสนใจค้นคว้าทําวิจยั
ศึก ษาที. นี.ด้วยเหตุ ผลที. ว่า ตลาดนัดคุ ณาวรรณ มีจาํ นวนร้ า นค้า และผูซ้ 7ื อที. ม ากที. สุ ดแห่ ง หนึ. ง ใน
จังหวัดนครปฐม จากการสัมภาษณ์ผเู้ ร่ ขายสิ นค้าตามตลาดนัดหลายรายถึ งความสนใจของตลาด
ที.นาํ สิ นค้าไปขาย ต่างตอบตรงกันเป็ นส่ วนมากถึงตลาดคุณาวรรณ โดยมีจาํ นวนร้านค้าทั7งใหญ่และ
เล็กรวมประมาณมากกว่าหนึ.งพันร้านค้า
ส่ วนความน่าสนใจของตลาดนัดแห่งนี7ในความคิดของผูว้ ิจยั เองอีกประการหนึ.ง มุ่งไป
ในส่ วนที.ตลาดนัดแห่งนี7มีอาคารที.เป็ นอาคารถาวรก่อสร้างเป็ นมาตรฐานมัน. คง ด้วยคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก มุงหลังคากันแดดกันฝนด้วยกระเบื7องลอนคู่ชนิ ดมาตราฐาน พื7นเทด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
จัดแบ่งส่ วนทางเดินและบริ เวณร้านค้าที.ก่ออิฐฉาบปูนแบ่งเป็ นล็อคที.ชดั เจน มีงานระบบไฟฟ้ า สุ ขา
ภิบาล และสิ. งอํานวยความสะดวก เหมาะสมเป็ นตลาดอยูอ่ ย่างถูกต้องสมบูรณ์ ด้วยจํานวนอาคารถึง
4 อาคาร แต่ละอาคารมีพ7นื ที.โดยประมาณ 800 ตารางเมตร ที.กล่าวมาข้างต้นมีจุดน่าสนใจตรงที.วา่ ผู้
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ค้าขายกลับไม่นิยมขายสิ นค้าในอาคารที.มีอยู่ ทั7งที.มีส.ิ งอํานวยความสะดวก กันแดดป้ องกันฝนได้ดี
กลับมีร้านค้าเพียงส่ วนน้อยเท่านั7นที.เลือกใช้บริ การพื7นที.ในอาคาร แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไปตั7ง
ร้านค้าบริ เวณโดยรอบตัวอาคารถาวรโดยการตั7งร้ านค้าแผงลอย ปูพ7ืนวางผ้าใบกับพื7นคอนกรี ต
หรื อแม้กระทัง. ปูผา้ ใบพื7นดิน ผูค้ นต้องเดินเบียดเสี ยดกัน นัง. ลงกับพื7นเลือกสิ นค้า ต่อรองสิ นค้า แต่ดู
เหมือนว่า ทั7งผูซ้ 7ื อและผูข้ ายต่างก็มีความยินดีในการแลกเปลี.ยนสิ นค้ากับเงินตราในลักษณะเช่นนี7
2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ ในการศึกษาเรื. องรู ปแบบและกลยุทธ์
การประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี7
2.1 ศึกษาถึงรู ปแบบของตลาดนัดคุณาวรรณ
2.2 ศึกษากลยุทธ์การประกอบการการตลาดนัดคุณาวรรณ
2.3 ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคจากการประกอบการตลาดนัด และแนวทางการ
แก้ปัญหา
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้า นพื7 น ที. การศึ ก ษาครั7 งนี7 ผูว้ ิจ ัย เลื อ กใช้พ7ื น ที. ใ นตลาดนัด คุ ณ าวรรณ
เป็ นตลาดนั ด ขนาดใหญ่ แ ห่ ง หนึ. งมี ข นาดร้ า นค้า มากกว่ า หนึ. งพัน ร้ า นค้า อยู่ ใ นเขตพื7 น ที.
ตําบลทุง่ กระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3.2 ขอบเขตด้า นประชากร โดยการศึ ก ษานี7 ผู้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก คื อ เจ้า ของตลาดนัด
เจ้าหน้าที.ตลาดนัด ผูค้ า้ และลูกค้าที.มาใช้บริ การตลาดนัดคุณาวรรณ
3.3 ขอบเขตด้านเวลาที.ใช้ทาํ การวิจยั โดยเริ. มจาก วันที. 1 กุมภาพันธ์ 2553 จนถึงวันที.
31พฤษภาคม 2553
4. ประโยชน์ ทไี ด้ รับ
4.1 ได้ท ราบถึ ง ลัก ษณะรู ป แบบกลยุท ธ์ ก ารประกอบการตลาดนัด ที. มี ก ารบริ หาร
จัดการ รวมถึงกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล ตามเป้ าหมาย และทิศทางที.วาง
ไว้อย่างเป็ นระบบ สําหรับผูท้ ี.มีแนวคิดดําเนินการประกอบธุรกิจตลาดนัด ทั7งในส่ วนผูป้ ระกอบการ
และผูค้ า้
4.2 เพื. อ พัฒ นาตลาดนั ด ให้ ด ํา รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งยัง. ยื น ในรู ปแบบของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
ซึ.งก่อให้เกิดการเกื7อหนุนกันในระบบธุรกิจชุมชน
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4.3 เพื. อ ทราบถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรค รวมถึ ง การแก้ปั ญ หาในการประกอบการ
ตลาดนัด

บทที 2
วรรณกรรมทีเกีย วข้ อง
ในการศึ ก ษาเรื อง รู ป แบบและกลยุ ท ธ์ ก ารประกอบการ ตลาดนัด คุ ณ าวรรณ
ตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดต่างๆ ทีเกียวข้อง
โดยแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็ นข้อดังรายละเอียดต่อไปนี3
1. แนวคิดเกียวกับการค้าปลีก
2. แนวคิดเกียวกับกลยุทธ์การบริ หารจัดการ
3. แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. แนวคิดเกียวกับการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
5. แนวคิดเกียวกับการประกอบการ
6. ความเป็ นมาและความหมายของคําว่าตลาดนัด
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิดเกีย วกับการค้ าปลีก
วิวฒั นาการของธุ รกิจการค้าปลีกธุ รกิจการค้าปลีกเกิดขึ3นพร้อม ๆ กับมนุษย์ได้เริ มรู้จกั
การจับจ่ายใช้สอยซึ งได้มีการพัฒนามาจากการแลกเปลียนสิ นค้าระหว่างกัน (Barter system) ใน
อดีตมนุษย์ยงั ไม่มีสือกลางในการแลกเปลียน จึงใช้สิงของหรื ออาหารทีตนมีแลกเปลียนกับสิ งของ
หรื ออาหารของผูอ้ ืน ซึ งมีความต้องการตรงกันและพึงพอใจ แลกเปลี ยนกันทั3งสองฝ่ าย แต่ใน
บางครั3งความต้องการในการแลกเปลียนอาจไม่ตรงกัน หรื อ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการแลก
เปลียน มนุษย์จึงหาสิ งทีใช้เป็ นสื อกลางในการแลกเปลียนคือเงินตรา เพือให้เกิดความยุติธรรมมาก
ขึ3นถือว่าเป็ นจุดเริ มต้นของการซื3 อขาย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546 : 12) ในอดีตไม่มีร้านค้า
เป็ นหลักแหล่ง เป็ นการนําสิ นค้าขึ3นบนพาหนะ เช่น เกวียน ม้า แล้วเร่ ขายไปตามหมู่บา้ นและได้มี
การพัฒนาเป็ นร้ านค้าปลี กตามแหล่งชุ มชน ในอดี ตได้มีการแบ่ง ตลาดเป็ น 1) ตลาดในเมือง
ลักษณะเป็ นตลาดใหญ่มีโรงค้าขายติดต่อกับชาวต่างประเทศ 2) ตลาดในชนบททีมีคนชุมชนอยูม่ าก
ลักษณะตลาดจะมีชุมชนเล็กๆ มีร้านชําสําหรับซื3 อของป่ า และของบ้านตามชนบทไปขายให้กบั
ร้านค้าใหญ่ๆ ในเมืองอีกทีหนึง 3) ตลาดนัดลักษณะเป็ นตลาดทีอยูต่ ามตําบลต่างๆ เป็ นส่ วนมาก
ตลาดชนิดนี3ไม่ได้ซ3ื อขายแลกเปลียนสิ นค้าอยูท่ ุกวัน อาจจัดขึ3นในวันข้างขึ3น และข้างแรม หรื อ
6
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สัปดาห์หนึงจัดให้มีหนึงครั3ง เช่น ตลาดนัดจตุจกั รจากนั3นจึงได้มีการพัฒนามาเป็ นร้านค้าทีตั3งอยูก่ บั
ทีมีหลักแหล่งมากขึ3น แต่ไม่ใช่ร้านขนาดใหญ่ ไม่คงทนถาวร มีลกั ษณะเป็ นเพิง หรื อร้านแผงลอย
ทัวไป ต่อมาได้พฒั นาให้มีความคงทนถาวรมากขึ3นเป็ นร้านค้าปลีกขนาดเล็กจัดร้านแบบง่ายๆ มี
สิ นค้าเท่าทีจําเป็ นเท่านั3น การจัดร้านค้าจะคํานึงถึงความสะดวกมากกว่าความสวยงาม และคนขาย
ของในร้านมักเป็ นเจ้าของร้าน ธุ รกิจค้าปลีกได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั3งจากธุ รกิจค้าปลีกขนาด
เล็กเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่มีเครื อข่ายจากต่างประเทศและในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเป็ นธุ รกิจค้าปลีก
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ความหมายการค้าปลีก การค้าปลีก (Retailing) เป็ นกิจกรรมทีเพิมคุณค่าให้กบั สิ นค้า
และบริ การทีขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค เพือการใช้ส่วนตัวหรื อใช้ในครัวเรื อน (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และ
คณะ2546 : 9) หรื อเป็ นการนําเสนอสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภคไปยังผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย เพือ
การใช้ในครัวเรื อนหรื อใช้ส่วนตัว โดยการจัดหาสิ นค้าในปริ มาณมากและทยอยขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ในปริ มาณน้อย จากความหมายของการค้าปลีกสามารถสรุ ปลักษณะของการค้าปลีกได้เป็ น 1) เป็ น
กิจกรรมทั3งหมดทีเกียวข้องกับการขายสิ นค้าหรื อบริ การ 2) ลูกค้า คือผูบ้ ริ โภคหรื อผูบ้ ริ โภคคน
สุ ดท้ายซึ งเป็ นบุคคลหรื อสถาบันทีซื3 อสิ นค้าหรื อบริ การเพือใช้ส่วนตัวไม่ใช่เพือธุ รกิจ 3) เป็ นการ
ธุรกิจในขั3นสุ ดท้ายของช่องทางการจัดจําหน่ายโดยเป็ นตัวกลางระหว่าง โรงงานผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริ โภค
คนสุ ดท้าย 4) ผูค้ า้ ปลี กจะซื3 อสิ นค้าในปริ มาณมากและทยอยขายในปริ มาณน้อยให้กบั ผูบ้ ริ โภค
5) ผูค้ า้ ปลีกจําเป็ นต้องซื3 อผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายจากในประเทศหรื อต่างประเทศเพือนํามาขายต่อ
6) ผูค้ ้าปลี กขายบริ การควบคู่ไ ปกับ การขายสิ นค้า ด้วย เช่ น ภัตตาคารขายอาหาร เครื องดื ม
และให้บริ การ คือเสิ ร์ฟอาหารและเครื องดืมด้วย 7) ผูค้ า้ ปลีกขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคทีแตกต่างกัน
มากมาย เนืองจากแต่ละคนมีความต้อง การทีแตกต่างกัน
คุณสมบัติของการค้าปลีก (Retail attributes) เป็ นส่ วนประกอบทั3งหมดของร้านค้าซึ ง
ผูค้ า้ ปลีกนําเสนอต่อลูกค้า ประกอบด้วยสิ งสําคัญ 5 ประการคือ 1) ทําเลทีตั3ง อํานวยความสะดวก
ให้กบั ลูกค้า ทําเลทีตั3งของธุ รกิจค้าปลีกเป็ นสิ งสําคัญมากทีจะจูงใจให้ลูกค้ามาซื3 อสิ นค้า ร้านค้าจึง
ควรตั3งอยูใ่ ก้ลกับแหล่งชุมชนและสะดวกต่อการเดินทางของลูกค้า 2) ขนาด ร้านค้ามีผลกระทบต่อ
ความคาดหวังของลูกค้า เช่น ลูกค้าคาดหวังว่าร้านค้าขนาดใหญ่จะมีสินค้าให้เลือกมากกว่าร้านค้า
ขนาดเล็ก ซึ งอาจจะมีขอ้ จํากัดในการจัดหาสิ นค้าทีมีความหลากหลาย และมีการจัดเก็บสิ นค้าใน
ปริ มาณน้อย 3) การบริ หารการเสนอขายสิ นค้า ผูค้ า้ ปลีกจะต้องคํานึงถึงส่ วนประสมผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความกว้างของสิ นค้า ความลึกของสิ นค้า 4) ราคา เป็ นมูลค่าของ
สิ นค้าในรู ปของเงินตรา การตั3งราคาสิ นค้าจะต้องยึดหลักคุณค่าทีรับรู้ในสายตาของลูกค้า เช่นลูกค้า
คาดหวังว่าจะซื3 อสิ นค้าจากซูเปอร์ มาร์ เก็ตได้ในราคาถูก เป็ นต้น 5) คุณภาพและบริ การ ลูกค้ามัก
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ต้องการสิ นค้าทีมีคุณภาพดี ราคาตํา และการบริ การทีดี ซึงเป็ นปัจจัยทีลูกค้านํามาใช้ในการตัดสิ นใจ
ว่าจะซื3 อสิ นค้าจากร้านค้าใด แต่อย่างไรก็ตามสิ นค้าคุณภาพดีและการให้บริ การทีดีจะทําให้ตน้ ทุน
ของสิ นค้าเพิมขึ3น จึงทําให้ราคาสิ นค้าสู งตามไปด้วย ดังนั3นผูค้ า้ ปลีกจึงจําเป็ นต้องพิจารณาทั3งด้าน
คุณภาพ การบริ การและราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ ความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมายทีจะมาซื3 อสิ นค้าโดยยึดหลักว่าจะต้องสร้างคุณค่าการรับรู้ (Perceived value) ให้กบั
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมกับราคาสิ นค้านั3น (ศิริวรรณ และคณะ 2546 : 9)
จากแนวคิดเกียวกับการค้าปลีกทีกล่าวมา ไม่วา่ จะในด้านของทําเลทีตั3งใกล้แหล่งชุมชน
ทีเรี ยกได้วา่ ลูกค้าทีมาจับจ่ายใช้สอย จะมาจากบริ เวณใกล้เคียงหรื อบริ เวณโดยรอบของตลาด เป็ น
ช่องทางจําหน่ายชั3นสุ ดท้ายจากผูข้ ายถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง ราคาทีถูกกําหนดตกลงกันต่อหน้าของผู้
ซื3 อ และผูข้ าย ความหลากหลายของสิ น ค้า ทั3ง ของจริ ง ของปลอมปะปนกัน อยู่ สรุ ป ได้ว่า การ
ประกอบการตลาดนัดเป็ นการใช้ช่องทางการค้าปลีกในการดําเนินกิจการผูป้ ระกอบการต้องเข้าใจ
ในความต้องการสิ นค้าอุปโภค บริ โภคของชุมชนเพือการจัดร้านค้าและสิ นค้าเพือตอบสนองความ
ต้องการของสิ นค้าทีจะนํามาจําหน่ายในตลาดนัด
2. แนวคิดเกีย วกับกลยุทธ์ การบริหารจัดการ
ในการดําเนิ นการทีมีการร่ วมกันทํางานของบุคคล และเนื3 องานทีมีความสลับซับซ้อน
มากกว่าทีคนๆเดียวจะทําได้ มีความจําเป็ นทีจะต้องกําหนดแนวทางในการบริ หารจัดการให้องค์กร
หรื อคณะทํางานสามารถมีขอ้ กําหนดแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน รู ปแบบแผนงานทีสอดคล้อง
กับจุดเป้ าหมายทีตั3งไว้ แนวทางการทําธุ รกิจโดยเรี ยกส่ วนนี3วา่ แผนกลยุทธ์การบริ หาร และแผนกล
ยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ มีหวั ข้อสรุ ปได้ดงั นี3
กลยุทธ์การบริ หารธุรกิจ ในกระแสโลกาภิวตั น์กลยุทธ์ในการทําแผนธุ รกิจ กล่าวไว้ถึง
แนวทางทีจะทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็ จ จําเป็ นทีจะต้องมีการจัดทําแผนงานขึ3นมาก่อนทีจะลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง แผนแรกทีต้องคํานึงถึง สามารถแบ่งออกได้เป็ นการบริ หารได้ดงั ต่อไปนี3
1. การบริ หารต้นทุน ซึ งเป็ นเรื องของการบริ หารแรงงาน การบริ หารวัตถุดิบ การ
จัดการสมัยใหม่ การบริ หารเทคโนโลยี
2. การบริ หารอุปสงค์ (Demand management) ซึ งเกียวข้องกับการบริ หารตลาดนันเอง
ตลาดในทีนี3 มี ท3 งั ตลาดในประเทศ และต่า งประเทศ สิ งทีต้องรู้ คื อ การรู้ ถึ งพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค
(Consumer behavior) ซึ งถ้ากําหนดก็มีรายได้ อายุของประชากร ถ้าประชากรมีอายุในวัยเด็ก วัยรุ่ น
มาก ก็จะมีพฤติกรรมอีกแบบหนึง การเจาะตลาดก็อีกแบบหนึง แต่ถา้ นับวันประชากรเบนตัวเข้าหา
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กลุ่มราษฏรอาวุโส อย่างทีเกิดขึ3นในหลายสังคม เช่นสังคมตะวันตก ญีปุ่ น ก็ตอ้ งรู้วา่ คนวัยนั3นนิยม
บริ โภคอะไร ระบบครอบครัวเป็ นเชิงเดียวหรื อเชิงขยาย
3. การบริ หารการเงิน (Financial Management) รวมทั3งการบริ หารดอกเบี3ย บริ หาร
อัตราแลกเปลียน ก็เป็ นเรื องทีต้องคํานึงถึง
4. การบริ หารนวัตกรรมใหม่ๆ เราต้องปรับ ใช้นวัตกรรมให้เหมาะสม มี นวัตกรรม
ที ไม่ ล3 าํ หน้า เกิ น ไปไม่ ล้า หลัง เกิ น ไปการบริ ห ารข่ า วสารข้อ มู ล (Information Management)
เพราะทุกวันกิจกรรมต่างๆ มีแนวโน้มทีจะเป็ นอุตสาหกรรมทียิงฐานข้อมูลเพิมมากขึ3น เรื องของ
ข้อมูลมี 3 เรื องทีจะต้องคํานึ งถึงคือ ความเพียงพอของข้อมูล ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล และ
ความทันกาลของข้อมูล
กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ ต้องมีการปรับขนาดขององค์กรให้เหมาะสม ถ้าองค์กรใหญ่
เกินไป การบริ หารเพือลดขนาด (Dow sizing management) มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการให้
บริ หารภาคเศรษฐกิจจริ ง กับบริ หารการเงินบรรจบเข้าหากัน เรื องนี3อาจจําเป็ นต้องทํา M&A หรื อ
ต้องควบรวม และครอบงํากิ จการ (Merger & Acquisition) ไม่วา่ จะเป็ นเรื องในบริ ษทั ในเครื อ
ระหว่างเครื อ และระหว่างประเทศ ตอนนี3การควบรวมกิจการ การรวมกิจการ เกิดขึ3นอย่างขว้าง
ขวาง
ธุ รกิจเองต้องมุ่งความชํานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) ลดปรัชญาแบบ “ไม้จิ3มฟั น
ยันเรื อรบ” ใช้วิธีการแบบเน้นความชํานาญเฉพาะอย่าง ทําให้การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะ
เป็ นการบริ หารต้นทุ น การบริ หารการตลาด การบริ หารการเงิ น คุ ้ม ทุ นได้เร็ ว ถึ ง จุ ดคุ ้ม ทุ นเร็ ว
หมายถึงการกําหนดแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ตั3งแต่เงินลงทุนทีมีอตั ราแน่นอนตั3งแต่วางแผนเริ ม
ลงทุนครั3งแรกคงที รวมกับต้นทุนทีเกิดขึ3นระหว่างดําเนิ นกิจการ หรื อต้นทุนผันแปร จะมากหรื อ
น้อยขึ3นอยูก่ บั วัสดุอุปกรณ์ทีนํามาทําให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์หรื อตัวสิ นค้า ว่าให้เกิดจุดคุม้ ทุนได้ใน
ระยะเวลาเท่าใด (สมภพ มานะรังสรรค์ 2544 : 30 -32)
กลยุท ธ์ ที มี ค วามเป็ นไปได้ห ลัง จากที ถู ก กํา หนดขึ3 นมา จะเป็ นไปตามแผนที วางไว้
หรื อไม่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จนั3นๆ จะเป็ นผูใ้ ห้ค าํ ตอบได้ดีทีสุ ด การประกอบการตลาดนัดก็ตอ้ ง
กําหนดแผน รู้ความต้องการของชุ มชน แหล่งทีมาของส่ วนประสมทางการตลาดก็คือสิ นค้าทีตรง
กับความต้องการของผูบ้ ริ โภค การเลือกหาสถานทีๆ ใกล้แหล่งคมนาคมทีสะดวก มีรถประจําทาง
วิงผ่าน สิ งอํานวยความสะดวกประกอบเช่น ทีจอดรถยนต์ รถจักรยาน ช่องทางเดินจับจ่ายใช้สอย
ต่างๆ เหล่านี3จะต้องนํามาเพือกําหนดแผนแนวทางในการประกอบการตลาดนัดเช่นกัน
ความหมายของการบริ หารและการบริ หารจัดการ ได้มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้
มากมาย มีผรู้ วบรวมไว้เพือง่ายแก่การค้นคว้า (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2550 : 84-95) ได้รวบรวมและ
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ให้ความหมายของการบริ หารและการบริ หารจัดการ ควรทําความเข้าใจแนวคิดเกียวกับการบริ หาร
เป็ นเบื3องต้นก่อน กล่าวคือ สื บเนืองจากมนุษย์เป็ นสัตว์สังคม ซึ งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติยอ่ ม
อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ไม่อยูอ่ ย่างโดยเดียว แต่อาจมีขอ้ ยกเว้นน้อยมากทีมนุษย์อยูโ่ ดดเดียวตามลําพัง
เช่ น ฤษี การอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม ของมนุ ษ ย์อาจมีไ ด้หลายลัก ษณะและเรี ยกต่า งกัน เป็ นต้นว่า
ครอบครัว เผ่าพันธุ์ ชุมชน สังคม และประเทศ เมือมนุษย์อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มย่อมเป็ นธรรมชาติอีก
ทีในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผูน้ าํ กลุ่ม” รวมทั3งมี “แนวทางหรื อวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม”
เพือให้เกิดความสุ ขและความสงบเรี ยบร้อย สภาพเช่นนี3 ได้มีวิวฒั นาการตลอดมา โดยผูน้ าํ กลุ่ม
ขนาดใหญ่ เช่ น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปั จจุบ นั อาจเรี ยกว่า “ผูบ้ ริ หาร” ขณะทีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั3นเรี ยกว่าการบริ หาร หรื อการบริ หารราชการ ด้วยเหตุผลเช่นนี3 มนุษย์
จึงไม่อาจหลี กเลียงจากการบริ หารหรื อการบริ หารราชการได้ง่าย และทําให้กล่าวได้อย่างมันใจ
ว่า "ทีใดมีประเทศ ทีนันย่อมมีการบริ หาร"
คํา ว่า การบริ ห าร (administration) มี ร ากศัพ ท์ม าจากภาษาลาติ น “administatrae”
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรื ออํานวยการ (direct) การบริ หารมีความสัมพันธ์หรื อมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคําว่า “minister” ซึ งหมายถึ ง การรับใช้ หรื อ ผูร้ ับใช้ หรื อผูร้ ับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี
สําหรับความหมายดั3งเดิมของคําว่า“administer”หมายถึงการติดตามดูแลสิ งต่างๆ
ส่ ว นคํา ว่า การจัด การ(management) นิ ย มใช้ใ นภาคเอกชนหรื อ ภาคธุ ร กิ จ ซึ งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั3งเพือมุ่งแสวงหากําไร หรื อกําไรสู งสุ ด สําหรับผลประโยชน์ทีจะตกแก่
สาธารณะถือเป็ นวัตถุประสงค์รองหรื อเป็ นผลพลอยได้ เมือเป็ นเช่นนี3 จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์
ในการจัดตั3งหน่วยงานภาครัฐทีจัดตั3งขึ3นเพือให้บริ การสาธารณะทั3งหลาย แก่ประชาชน การบริ หาร
ภาครัฐทุกวันนี3หรื ออาจเรี ยกว่า การบริ หารจัดการ เกียวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ3น เช่น การนําแนวคิด
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด (Chief Executive Officer) หรื อ ซี อีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริ หาร
ราชการด้วยความรวดเร็ ว การลดพิธีการทีไม่จาํ เป็ น การลดขั3นตอนการปฏิบตั ิราชการ และการจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็ นต้น นอกเหนือจากการทีภาครัฐได้เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนหรื อ
ภาคธุ รกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถื อ การขนส่ ง เหล้า บุหรี
อย่างไรก็ดี ภาคธุ รกิจก็ได้ทาํ ประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรื อประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการ
คืนกําไรให้สังคมด้วยการลดราคาสิ นค้าขายสิ นค้าราคาถูกหรื อการบริ จาคเงินช่วยเหลือสังคม
การบริ ห าร บางครั3 งเรี ย กว่า การบริ ห ารจัด การ หมายถึ ง การดํา เนิ น งาน หรื อ การ
ปฏิ บ ัติ ง านใดๆ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ และ/หรื อ เจ้า หน้า ที ของรั ฐ (ถ้า เป็ นหน่ ว ยงานภาค
เอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรื อ บุคคล) ทีเกียวข้องกับคน สิ งของและหน่วยงานโดย
ครอบคลุ ม เรื องต่างๆ เช่ น 1) การบริ หารนโยบาย 2) การบริ หารอํา นาจหน้า ที 3) การบริ หาร
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คุ ณธรรม 4) การบริ หารทีเกี ยวข้องกับสัง คม 5) การวางแผน 6) การจัดองค์ก าร 7) การบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ 8) การอํานวยการ 9) การประสานงาน 10) การรายงาน และ 11) การงบประมาณ
เช่นนี3 เป็ นการนํา “กระบวนการบริ หาร” หรื อ “ปั จจัยทีมีส่วนสําคัญต่อการบริ หาร” ทีเรี ยกว่า
แพ็มส์-โพสคอร์ บ (PAMS-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกัน
นี3 อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริ หาร หมายถึง การดําเนิ นงาน หรื อการปฏิบตั ิงานใด ๆ ของ
หน่ วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าที ของรั ฐ ทีเกี ยวข้องกับ คน สิ งของ และหน่ วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื องต่างๆ เช่น 1) การบริ หารคน 2) การบริ หารเงิน 3) การบริ หารวัสดุ อุปกรณ์ 4) การ
บริ หารงานทัวไป 5) การบริ หารการให้บริ การประชาชน 6) การบริ หารคุณธรรม 7) การบริ หาร
ข้อมูลข่าวสาร 8) การบริ หารเวลา 9) การบริ หารการวัดผลเช่นนี3 เป็ นการนํา “ปั จจัยทีมีส่วนสําคัญ
ต่อการบริ หาร” ทีเรี ยกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็ นแนวทางในการให้ความหมายการให้ความหมายทั3ง 2
ตัวอย่างทีผ่านมานี3 เป็ นการนําหลักวิชาการด้านการบริ หาร คือ “กระบวนการบริ หาร” และ “ปั จจัยที
มีส่วนสําคัญต่อการบริ หาร” มาใช้เป็ นแนวทางหรื อกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ งน่าจะมี
ส่ วนทําให้การให้ความหมาย คําว่าการบริ หารเช่ นนี3 ครอบคลุมเนื3 อหาสาระสําคัญทีเกี ยวกับการ
บริ หาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็ นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 ตัวอย่างนี3แล้ว ยังอาจ
นําปั จจัยอืนมาใช้เป็ นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็ นต้นว่า 3M ซึ งประกอบด้วย การ
บริ หารคน (Man) การบริ หารเงิน (Money) และการบริ หารงานทัวไป (Management) และ 5ป ซึ ง
ประกอบด้วย ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ประหยัดประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพือช่วยเพิม
ความเข้าใจการบริ หารมากขึ3น จึ งขอนํา ความหมายคํา ว่าการบริ หารการจัดการและการบริ หาร
จัดการมาแสดงไว้ดว้ ย เช่น การบริ หาร เป็ นการประสานความพยายามของมนุษย์ อย่างน้อย 2 คน
และทรัพยากรต่างๆ เพือทําให้เกิดผลตามต้องการ (อนันต์ เกตุวงศ์ 2523:27)
การบริ หารหมายถึง ระบบทีประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการ
บริ หารทั3งทางวัตถุ และคนมาดําเนิ นการเพือบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ทีกําหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล (ไพบูลย์ ช่างเรี ยน 2532:17)
การบริ หารในลักษณะทีเป็ นกระบวนการ หมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสิ นใจ และ
นโยบายไปปฏิบตั ิ ส่ วนการบริ หารรัฐกิจหมายถึงเกียวข้องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
(ติน ปรัชญพฤทธิv 2535 : 8)
การบริ หาร คือ การจัดการทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ดเพือตอบสนอง
ความต้องการของบุคคล องค์การ หรื อประเทศ หรื อการจัดการเพือผลกําไรของทุกคนในองค์การ
(บุญทัน ดอกไธสง 2537 : 1)
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การบริ หารในฐานะที เป็ นกระบวนการ หรื อกระบวน การบริ หาร เกิ ดได้จากหลาย
แนวคิด เช่น โพสคอร์ บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของ ลูเทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ
ลินดอล เออร์ วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั3นตอนการบริ หาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน
(Planning) การจัดองค์ก าร (Organizing) การบริ หารงานบุ ค คล (Staffing) การอํา นวยการ
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ
(Budgeting) ขณะทีกระบวนการบริ หารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย
5 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับการ การประสานงาน และการควบคุมงาน
หรื อรวมเรี ยกว่า พอคค์ (POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2545 : 39)
เฮอร์ เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริ หารว่าหมายถึง กิจกรรมที
บุคคลตั3งแต่ 2 คนขึ3นไป ร่ วมกันดําเนินการเพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (Herbert A.Simon1947:3)
เฟรดเดอร์ ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริ หารไว้
ว่า งานบริ หารทุกอย่างจําเป็ นต้องกระทําโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ งกําหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดย
รอบคอบ ทั3งนี3 เพือให้มีวิธีทีดีทีสุ ด ในอันทีจะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตมากยิงขึ3น เพือ
ประโยชน์ สําหรับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง (สมพงศ์ เกษมสิ น 2523 : 27)
ปี เตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริ หาร คือ ศิลปะในการทํางาน
ให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกับผูอ้ ืน การทํางานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอืนเป็ นผูท้ าํ ภายในสภาพ
องค์การทีกล่าวนั3น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็ นทรัพยากรหลักขององค์การทีเข้ามาร่ วมกันทํางานใน
องค์การ ซึ งคนเหล่านี3 จะเป็ นผูใ้ ช้ทรัพยากรด้านวัตถุ อืน ๆ เครื องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน
รวมทั3งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพือผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การออกจําหน่ ายและตอบสนองความพอใจ
ให้กบั สังคม (สมพงศ์ เกษมสิ น 2523 : 6)
แฮร์ โรลด์ คู นตซ์ (Harold Koontz) ให้ค วามหมายของการจัดการ หมายถึ ง การ
ดําเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีตั3งไว้โดยอาศัยปั จจัยทั3งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิงของ เป็ น
อุปกรณ์การจัดการนั3น (สมพงศ์ เกษมสิ น 2523 : 6)
ลักษณะของงานบริ หารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 1) ในด้านทีเป็ นผูน้ าํ หรื อหัวหน้างาน งาน
บริ หารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าทีของบุคคลใดบุคคลหนึ งทีปฏิบตั ิตนเป็ นผูน้ าํ ภายในองค์การ
2) ในด้านของภารกิจหรื อสิ งทีต้องทํา งานบริ หารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่างๆใน
องค์การและการประสานกิ จกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน 3) ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริ หาร
จัดการ หมายถึง การต้องทําให้งานต่าง ๆ สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดีดว้ ยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
(ธงชัย สันติวงษ์ 2543 : 21-22.)
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การบริ หารจัดการ (management administration) การบริ หารการพัฒนา (development
administration) แม้กระทังการบริ หารการบริ การ (service administration) แต่ละคํามีความหมาย
คล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกันทีเห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่ วน คือ หนึง ล้วนเป็ นแนวทางหรื อ
วิธีการบริ หารงานภาครัฐทีหน่วยงานของรัฐ และ/หรื อ เจ้าหน้าทีของรัฐ นํามาใช้ในการปฏิบตั ิ
ราชการเพื อช่ ว ยเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารราชการ สอง มี ก ระบวนการบริ ห ารงานที
ประกอบด้วยขั3นตอน 3 ขั3นตอน คือ การคิด หรื อการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล
จุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางทีทําให้ประชาชนมีคุณภาพชี วิตทีดี ข3 ึน
รวมทั3งประเทศชาติมีความเจริ ญก้าวหน้าและมันคงเพิมขึ3น สําหรับส่ วนทีแตกต่างกัน คือ แต่ละคํามี
จุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริ หารจัดการเน้นเรื องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามา
ใช้ใ นการบริ หารราชการ เช่ น การมุ่ง หวัง ผลกําไร การแข่ง ขัน ความรวดเร็ ว การตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั3นตอน และการลดพิธีการ เป็ นต้น ในขณะทีการ
บริ หารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื องการบริ หารรวมทั3งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ
หรื อ กิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่ วนการบริ หารการบริ การเน้นเรื องการอํานวยความสะดวก
และการให้บริ การแก่ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 2548 : 5)
การบริ หารจัดการให้ตลาดนัด เป็ นไปตามผลทีตั3งเป้ าหมายไว้ สําหรับผลประกอบการ
ทางธุ รกิจโดยทัวไปก็คือส่ วนต่างของรายได้ หักออกด้วยรายจ่ายแล้วมีผลตัวเลขทางการเงินทีเป็ น
บวกนันก็คือผลกําไรนันเอง ผูบ้ ริ หารจัดการตลาดนัดจําเป็ นจะต้องใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้มีความ
เหมาะสมกับปริ มาณงานกับกําลังคนและวัสดุอุปกรณ์ ผูบ้ ริ หารจัดการจะต้องมีหน้าทีจัดคนให้ตรง
กับ งานที มี อ ยู่ จัด การเก็ บ รายได้ใ ห้ เ ป็ นไปตามแผนที วางไว้ ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง าน รวมถึ ง
ประเมินผลงานในการดําเนินการ จัดการแก้ปัญหาทีเกิดขึ3นและหาแนวทางการป้ องกันไม่ให้เกิดขึ3น
อีกหากไม่สามารถหลีกเลียงได้กจ็ ะต้องทําให้เกิดขึ3นน้อยทีสุ ด ด้วยภาวะผูน้ าํ ในตัวของผูบ้ ริ หารเอง
3. แนวคิดเกีย วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา
การเลือกซื3 อ การใช้ การประเมินผล หรื อการจัดการกับสิ นค้าและบริ การ ซึ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคดังกล่าว จะอยูท่ ี
กิจกรรมหลัก 3 ประการคือ
1.การจัดหา (Obtaining) หมายถึ งกิ จกรรมต่าง ๆทีคนนําไปสู่ การซื3 อหรื อได้มาซึ งรับ
สิ นค้าและบริ การมาใช้ กิจกรรมนับตั3งแต่การแสวงหาข้อมูลเกียวกับสิ นค้าและบริ การ ซึ งรวมไปถึง
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การเปรี ยบเทียบสิ นค้าและบริ การแต่จนถึ งการตกลงใจซื3 อ ทั3งนี3 นกั วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จะต้องสนใจและพิจารณาด้วยพฤติกรรมอย่างไร
2.การบริ โภค (Consuming) หมายถึ งการติดตามดูว่าผูบ้ ริ โภคนั3นทําการใช้สินค้าหรื อ
บริ การนั3นๆทีไหน อย่างไร ภายใต้สถานการณ์อย่างไร รวมตลอดไปถึงการดูดว้ ยว่า การใช้สินค้า
นั3นทําไปเพือความสุ ขอย่างครบเครื องสมบูรณ์แบบ หรื อเพียงเพือความต้องการขั3นพื3นฐานเท่านั3น
3.การกําจัดหรื อทิ3ง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา่ ผูบ้ ริ โภคใช้สิ3นค้าหรื อบริ การ
และหีบห่อของสิ นค้าหมดไปอย่างไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีดําเนินไป และทีกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอืนกับสิ นค้าหรื อบริ การทีใช้แล้ว
ปั จจัยทีมีต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้าน
ต่างๆ ซึงมีผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล
ทําให้การตัดสิ นใจซื3 อและใช้บริ การของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั3นจึงจําเป็ นต้องศึกษา
ถึงปัจจัยต่างๆ สามารถแบ่งปัจจัยทีจะมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคได้แก่
ปั จจัยภายใน (InternaI Factors) ทีเกิ ดขึ3นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการ
แสดงออก ซึ งมีพ3ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทีปั จจัยภายในประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ ความจําเป็ น ความต้องการ หรื อความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู้
ความจําเป็ น (Needs) ความต้องการ (wants) และความปรารถนา (Desires) ความจําเป็ น
ความต้องการ และความปรารถนา เป็ นคําทีมีความหมายใกล้เคียงกันและสามารถใช้เเทนกันได้ ซึ ง
เราจะใช้คาํ ว่าความต้องการในการสื อความเป็ นส่ วนใหญ่ โดยทีความต้องการสิ งหนึ งสิ งใดของ
บุคคลจะเป็ นจุดเริ มต้นของความต้องการในการใช้สินค้าหรื อบริ การ คือ เมือเกิดความจําเป็ นหรื อ
ความต้องการ ไม่วา่ ในด้านร่ างกายหรื อจิตใจขึ3น บุคคลก็จะหาทางทีจะสนองความจําเป็ นหรื อความ
ต้องการนั3นๆเราอาจจะกล่าวได้วา่ ความต้องการของมนุ ษย์ หรื อความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
เกณฑ์สาํ หรับการตลาดยุคใหม่ และเป็ นปัจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด
แรง จูงใจ (Motive) เมือบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรื อในจิตใจขึ3น และหากปั ญหานั3นไม่
รุ นแรงเขาอาจจะปล่อยวาง ไม่คิด ไม่ใส่ ใจ หรื อไม่ทาํ การตัดสิ นใจใดๆ แต่หากปั ญหานั3นๆ ขยายตัว
หรื อเกิดความรุ นเเรงยิงขึ3น เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามทีจะแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึ3นนั3น ซึ งเป็ น
เรื องทีสําคัญทีเรา ต้องศึกษาถึงความต้องการ และความคิดของผูบ้ ริ โภค เพือทีจะสร้างแรงจูงใจใน
การซื3อสิ นค้าหรื อบริ การแก่ผบู้ ริ โภคให้ได้
บุคลิกภาพ (Personality) เป็ นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลทีพัฒนาขึ3นมาจากความ
คิด ความเชือ อุปนิสัย และสิ งจูงใจต่างๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซึ งมีผลต่อการ
กําหนดรู ปแบบในการสนอง (Reaction) ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ซึ งจะเป็ นลักษณะการ
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ตอบสนองในรู ปแบบทีคงทีต่อตัวกระตุน้ ทางสภาพแวดล้อม เช่ น ผูท้ ีมี ลกั ษณะเป็ นผูน้ าํ จะ
แสดงออก หรื อตอบสนองต่อปัญหาด้วยความมันใจ และกล้าแสดงความคิดเหนือมีความเป็ นตัวเอง
สู ง ในขณะทีผูท้ ีขาดความมันใจในตนเองไม่กล้าเสนอแนะความคิดเห็นและรับอิทธิ พลจากผูอ้ ืนได้
ง่าย จะมีลกั ษณะเป็ นคนทีชอบตามผูอ้ ืน
ทัศนคติ (Attitude) เป็ นการประเมินความรู้สึกหรื อความคิดเห็นต่อสิ งใดสิ งหนึ งของ
บุคคล โดยทัศนคติจะมีผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ดังนั3น เมือเราต้องการให้บุคคลใดๆ
เปลียนแปลงพฤติกรรม เราจะต้องพยายามทีจะเปลียนทัศนคติของเขาก่อน แต่ในความเป็ นจริ ง
ทัศนคติเป็ นสิ งทีเปลียนแปลงได้ยาก เนืองจากเป็ นสิ งทีถูกสร้างขึ3นในจิตใจ ดังนั3น การปรับตัวให้
เข้ากับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ย่อมกระทําได้ง่ายกว่าการปรับเปลียนพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ ง
ต้องใช้ความเข้าใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการทียาวนาน
การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรื อการ
กระทําของบุคคลอืน ก้าวแรกของการเข้าสู่ ความคิดในการสร้างความต้องการแก่ผบู้ ริ โภค คือ
ต้องการให้เกิดการรับรู้ก่อน โดยการสร้างภาพพจน์ของสิ นค้าหรื อองค์การให้มีคุณค่าในสายตาของ
ผูบ้ ริ โภค ซึงจะเป็ นการสร้างการยอมรับได้เท่ากับเป็ นการสร้างยอดขายนันเอง
การเรี ยนรู้ (Learning) เป็ นการเปลียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั3งทีเกิดจากการรับรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ซึ งจะเป็ นการเปลียนแปลงและคงอยูใ่ นระยะยาว ดังนั3น หากมีการ
รับรู้ แต่ยงั ไม่มีการเปลียนแปลงพฤติกรรม หรื อไม่เกิดการเปลียนแปลงอย่างค่อนข้างจะคงที ก็ยงั
ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู้
ปั จจัยภายนอก (ExternaI Factors) หมายถึง ปั จจัยทีเกิดจากสิ งแวดล้อมรอบตัวของ
บุคคลซึงจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบ
ทีสําคัญ 6 ประการ ได้แก่
1. สภาพเศรษฐกิ จ (Economy) เป็ นสิ งทีกําหนดอํานาจซื3 อ(purchasing power)
ของผูบ้ ริ โภค ทั3งในรู ปของตัวเงินและปัจจัยอืนทีเกียวข้อง
2. ครอบครัว (Family) การเลี3ยงดูในสภาพครอบครัวทีแตกต่างกันส่ งผลให้บุคคลมี
ความแตกต่างกัน เช่น การตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของบุคคลจะได้รับอิทธิ พลจาก
ครอบครัว ซึ งครอบครัวจะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลได้สูงกว่าสถาบันอืนๆ เนืองจากบุคคลมักใช้
ชีวิตในวัยเด็ก ซึ งเป็ นวัยซึ มซับและเรี ยนรู้ลกั ษณะอันจะก่อให้เป็ นนิสัยประจําของบุคคลไปตลอด
ชีวติ เป็ นต้น
3. สังคม (Social) กลุ่มสังคมรอบๆ ตัวของบุคคลมีผลต่อการปรับพฤติกรรมของบุคคล
ให้เป็ นในทิศทางเดียวกัน เพือการยอมรับเข้าเป็ นส่ วนหนึงของสังคม หรื อทีเรี ยกว่า กระบวนการ
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ขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประกอบด้วยรู ปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyles) ค่านิยมของสังคม
(Social Values) และความเชือ (Believes) ทําให้ตอ้ งศึกษาถึงลักษณะของสังคม เพือจะทราบถึง
ปัจจัยทีมีอิทธิพลของสังคมทีมีตอ่ การอยูร่ ่ วมกันของมนุษย์ โดยเฉพาะบรรทัดฐาน (Norms) ทีสังคม
กําหนด
4. วัฒนธรรม (Culture) เป็ นวิถี ก ารดํา เนิ นชี วิตที สั ง คมเชื อถื อ ว่า เป็ นสิ งดี ง าม
และยอมรับปฏิบตั ิมา เพือให้สังคมดําเนินและมีพฒั นาการไปได้ดว้ ยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึง
ต้องยึดถือปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม เพือการอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึงของสังคม โดยวัฒนธรรมเป็ นกลุ่มของ
ค่านิ ยมพื3นฐาน (Basic values) การรับรู้ (Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม
(Behaviors) จึงเป็ นรู ปแบบหรื อวิถีทางในการดําเนินชีวิต (Lifestyles) ทีคนส่ วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับ ประกอบด้วย ค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใช้วตั ถุหรื อสิ งของ หรื อแม้กระทังวิธีคิด
ก็เป็ นวัฒนธรรมด้วย
5. การติดต่อธุ รกิจ (Business Contact) หมายถึง โอกาสทีผูบ้ ริ โภคจะได้พบเห็นสิ นค้า
หรื อบริ การนั3นๆ สิ นค้าตัวใดทีผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั และพบเห็นบ่อยๆ ก็จะมีความคุน้ เคย ซึ งทําให้
ผูบ้ ริ โภคมีความไว้วางใจและมีความยินดีใช้สินค้านั3น ดังนั3นธุ รกิจจึงควรเน้นในเรื องของการทําให้
เกิดการพบเห็นในตราสิ นค้า (Brand Contact) นําสิ นค้าเข้าไปให้ผบู้ ริ โภคได้พบเห็น ได้รู้จกั สัมผัส
ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถีสู ง การสร้างให้บุคคลเกิดการเปิ ดรับ (Exposure) มากเท่าใด ก็ยงทํ
ิ าให้ได้
ประโยชน์มากขึ3นเท่านั3น ตามหลักจิตวิทยาทีมีอยูว่ า่ ความคุน้ เคยนั3นก่อให้เกิดความรัก
6. สภาพแวดล้อม (Environment) การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัวไป เช่น
ความปรวนแปรของสภาพอากาศ การขาดแคลนนํ3าหรื อเชื3อเพลิง ผลกระทบของปรากฏการณ์ EI
Ninyo และ La Nina เป็ นต้น ส่ งผลให้การตัดสิ นใจซื3อของผูบ้ ริ โภคเปลียนแปลงด้วยเช่นกัน
จะเห็ น ว่า ปั จ จัย แวดล้อ มภายนอกจะมี ค วามสํ า คัญ และอิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคอย่างมีนยั สําคัญ เพียงแต่องค์ประกอบแต่ละตัวจะมีความรุ นแรง และผลกระทบในมิติที
แตกต่างกัน ดังนั3นจึงควรทีจะต้องตืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญโดยติดตามตรวจสอบและ
วิเคราะห์ผลกระทบทีมีตอ่ สิ นค้าและบริ การของอย่างต่อเนือง (เสรี วงษ์มณฑา 2548 :32-46)
กลยุท ธ์ ก ารตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในยุค หน้า ยัง มี อีก มาก
ดังนั3น นักการตลาดจะต้องทําหน้าทีแสวงหาเครื องมือทางการตลาดใหม่ ๆ เพือนํามาใช้ทดแทนกล
ยุทธ์เดิมๆ ทีใช้กนั อยูใ่ นวันนี3 เมือโลกเปลียนไป กลยุทธ์ทีคิดไว้อาจใช้ไม่ได้ ดังนั3นการทีธุ รกิจจะ
ประสบความสําเร็ จ ผูบ้ ริ โภคถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญอันดับต้นๆ ทีผูป้ ระกอบการต้องนํามา
พิจารณาตามพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีกล่าวมาข้างต้น ในการกํา หนดตัวสิ นค้าในรู ปแบบทีตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มใหญ่ของลูกค้าทีเป็ นทางเลือก ในแผนกลยุทธ์ทีเกียวกับลูกค้าเป้ าหมายทีวาง
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ไว้ กลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในส่ ว นของตลาดนัด มี ค วามหลากหลาย ปั จจัย พื3 น ฐานเบื3 องต้นที น่ า จะเป็ น
ตัวกําหนดความต้องการของผูบ้ ริ โภค ควรจะเป็ นสถานทีๆ ตลาดนัดตั3งอยู่ ประเพณี ทอ้ งถิน รวมถึง
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของผูบ้ ริ โภคด้วย
4. แนวคิดเกีย วกับการตลาด และส่ วนประสมการตลาด
ตลาด มีความหมายกว้างมากตั3งแต่ความหมายทีกว้างทีสุ ด ซึ งหมายถึงระบบอุปสงค์
และอุปทานในเชิงเศรษฐกิจ ไปจนถึงความหมายของตลาดตามทีคนส่ วนใหญ่เข้าใจ ซึ งเกียวพันกับ
พื3นทีๆใช้ทาํ ตลาด มีชือเรี ยกตลาดมายมายหลายแบบ เช่นเรี ยกตามชือของสถานจุดทีตั3งตลาด ในนํ3า
บนบก หรื อชือท้องทีทําเลตลาด ชือหมูบ่ า้ น ตําบล อําเภอ คําว่าตลาดมีผใู้ ห้ความหมายไว้มากมาย
ตลาดคือ แหล่งซื3 อขายแลกเปลียนสิ นค้าของคนไทย ได้มีการเปลียนแปลงและพัฒนา
ทั3ง ในด้า นที ตั3ง รู ป แบบ ตลอดจนประเภทของสิ น ค้า ตามสภาพแวดล้อ มทั3ง ทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึ ง
เปลียนไปในแต่ละสมัย (เกียรติ จิวกุล และคณะ 2525 : 3)
ตลาดคือ สถานที ทีผูซ้ 3ื อและผูข้ ายมาพบกันเพือทําธุ รกิจหรื อ ตลาด คือสถานทีทีพบกัน
ระหว่างผูซ้ 3ื อ และผูข้ ายเพือตกลงราคา และปริ มาณการซื3 อขาย ตลาด มีความหมายมากมายหลาย
อย่างแตกต่างกันไป ตามธุ รกิจของแต่ละประเภท เช่นแม่บา้ นเข้าใจว่าตลาดคือสถานทีสําหรับซื3 อ
ขายอาหาร เกษตรกรหมายถึงแหล่งทีเขาขายผลผลิต นักการเงินตลาดคือตลาดหลักทรัพย์เป็ นต้น
ในแง่ข องเศรษฐศาสตร์ ตลาดอาจหมายถึ ง กระบวนการแลกเปลี ยนซื3 อขายสิ นค้าและบริ การที
เกี ยวข้อ งกับ องค์ป ระกอบเหล่ า นี3 คื อ ผู้ซ3ื อ ผูข้ าย สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร สถานที เวลา และราคา
(ประภัสสร บุญมี 2542 : 138-139)
แนวคิดส่ วนประสมการตลาดบริ การ ตามแนวคิดของ Philip Kotler ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ งทีเสนอขายโดยธุ รกิจ เพือตอบสนองความจําเป็ น
หรื อความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ งทีสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น
บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสิ นค้า บริ การและชือเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า
บริ การ สถานที บุค คล หรื อความคิ ด ผลิ ตภัณฑ์ทีเสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ไ ด้
ผลิ ตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สิ นค้า บริ ก าร ความคิด สถานที องค์ก รหรื อบุ คคล ผลิ ตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงิ นหรื อสิ งอืนๆ ทีมีความจําเป็ นต้องจ่ายเพือให้ได้
ผลิตภัณฑ์หรื อหมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวทีสองทีเกิดขึ3นถัดจาก Product

18
ราคาเป็ นต้นทุ นของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โ ภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่า งคุ ณค่ า ของผลิ ต ภัณ ฑ์ก ับ ราคาของ
ผลิตภัณฑ์น3 นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคา ผูบ้ ริ โภคก็จะตัดสิ นใจซื3อ
3. การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ งประกอบด้วยสถาบัน
และกิจกรรม ใช้เพือเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด สถาบันทีนําผลิตภัณฑ์
ออกสู่ ต ลาดเป้ าหมายคื อ สถาบัน การตลาด ส่ ว นกิ จ กรรมที ช่ ว ยในการกระจายตัว สิ นค้า
ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นเครื องมือการสื อสารเพือสร้างความพึงพอใจ
ต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การหรื อความคิด หรื อต่อบุคคล โดยใช้เพือจูงใจ (Persuade) ให้เกิ ดความ
ต้องการ เพือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู้สึก ความ
เชือ และพฤติกรรมการซื3 อ หรื อเป็ นการติดต่อสื อสารเกียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ 3ื อ หรื อเป็ น
การติดต่อสื อสารเกียวกับข้อมูลระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ 3ื อ เพือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื3 อ การ
ติดต่อสื อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ทําการขาย และการติดต่อสื อสารโดยไม่ใช้คน
(Nonperson selling) เครื องมือในการติดต่อสื อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึงหรื อ
หลายเครื องมือซึ งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื องมือการสื อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ คูแ่ ข่งขัน โดยบรรลุจุดมุง่ หมายร่ วมกันได้
5. บุคคล (People) ต้องอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝึ กอบรม (Training) การจูงใจ
(Motivation) เพือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้แตกต่างเหนื อคู่แข่งขัน พนักงาน
ต้องมีความสามารถ มีทศั นคติทีดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริ เริ ม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation)
โดยพยายามสร้ างคุณภาพโดยรวม เช่น โรงแรมต้องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรู ปแบบการ
ให้บริ การ เพือสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer value proposition) ไม่วา่ จะเป็ นด้านความสะอาด
ความรวดเร็ ว หรื อผลประโยชน์อืนๆ เป็ นต้น
7. กระบวนการ (Process) เพือส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้รวดเร็ วและ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer satisfaction)
ในการบริ หารการตลาดนั3น ผูบ้ ริ หารการตลาดต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค และมุ่งตอบสอนงความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยเครื องมือส่ วนผสมการตลาด ซึ งมักจะ
รู้จกั กันโดยทัวไปว่า “7Ps” แต่ปัจจุบนั ในยุคของการตลาดทีมุ่งเน้นลูกค้านั3นจะเปลียนกระบวน
ทัศน์ใหม่ คือ องค์ประกอบทุกอย่างนั3นให้เริ มต้นจากลูกค้าเป็ นหลัก โดยเริ มตั3งแต่การออกแบบ
ตลอดจนตอบสนองในมุมมองของลูกค้า ได้แก่
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Customer Solution ผูผ้ ลิตสิ นค้าต้องเรี ยนรู้ถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยการ
พัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการ เพือให้สินค้า นั3นๆ สามารถเอื3อประโยชน์หรื อแก้ปัญหา
ให้แก่ลูกค้า และทีสําคัญยิงคือการนําเสนอคุณภาพทีดีแก่ลูกค้า โดยอาจเสนอสิ นค้าหรื อบริ การทีมี
คุณภาพตรงหรื อสู งกว่าความคาดหวังของ หลายๆ องค์กรอาจมุ่งการตอบสนองสิ นค้าหรื อบริ การ
ให้ตรงจุดและชัดเจนยิงขึ3นด้วย กลยุทธ์ทีเรี ยกว่า Mass Customization โดยเสนอสิ นค้าและ
บริ การเพือลูกค้าเฉพาะรายในราคาทีเหมาะสม พร้อมกการบริ การพิเศษทีตรงใจลูกค้าแต่ละบุคคล
ขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองลูกค้าในวงกว้าง เพือสร้างความพึงพอใจได้อย่างทัวถึง ดังนั3นกล
ยุทธ์น3 ีจึงจําเป็ นต้องใช้การจัดการระบบฐานข้อมูลทีดีพร้อมกับเทคโนโลยีทีทันสมัย เพือสนับสนุน
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
Customer Cost นักการตลาดควรเข้าใจว่า แม้ผบู้ ริ โภคจะได้รับสิ นค้าทีตรงกับความ
ต้องการแล้ว แต่ยงั ไม่ใช่ ปัจจัยเพียงพอทีจะเกิ ดความพึงพอใจ ทั3งนี3 เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการซื3 อ
สิ นค้าในระดับราคาทีเหมาะสม ผูบ้ ริ โภคจะยอมจ่ายในราคาทีสู งหากสิ นค้านั3นๆ มีลกั ษณะพิเศษ
หรื อมีเอกลักษณ์เฉพาะ แนวความคิดเดิมๆ เกียวกับผูบ้ ริ โภคทีเชือว่า สิ นค้าทีมีคุณภาพสู ง ราคา
มักจะแพง นั3น กําลังจะเปลียนไปในปั จจุบนั นี3ดว้ ยกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริ หาร คือ ยกระดับ
คุณภาพ ขณะเดียวกับราคาทีถูกลง ซึ งให้องค์กรธุ รกิจต้องมีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต
เพือให้ตน้ ทุนตําลง อีกทั3งยังต้องเปลียนยุทธวิธีการตั3งราคาใหม่จากเดิม ทีผลิตสิ นค้าเสร็ จแล้วจึง
ค่อ ยมาตั3ง ราคา แต่ ก ลับ ต้องพิ จ ารณาว่า ผูบ้ ริ โ ภคยอมรั บ สิ น ค้า นั3น ๆ ด้ว ยราคา ณ ระดับ ใด
สามารถลดต้นทุนได้หรื อไม่ จึงค่อยมากําหนดราคา ณ ระดับทีผูบ้ ริ โภคเต็มใจทีจ่าย
Convenience ผูผ้ ลิตต้องพยายามส่ งมอบสิ นค้าหรื อนําเสนอการบริ การ ณ สถานทีและ
เวลาทีเหมาะสม ในปั จจุบนั ธุ รกิ จมีการดําเนิ นการโดยเชื อมต่อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระหว่า ง
สมาชิ ก เพื อเอื3 อประโยชน์ ใ นการติ ด ต่อ และการสังซื3 อ ซึ งสามารถตรวจสอบระดับ และการ
ไหลเวียนของวัตถุดิบและสิ นค้าคงคลังได้ในทุกขั3นตอน ในส่ วนร้านค้าปลีกเองก็สามารถสังซื3 อ
สิ นค้าได้ในทุกเวลาทีต้องการและสามารถเปลียนแปลงข้อมูลการสังซื3 อได้ทนั ท่วงที อีกทั3งเติมเต็ม
สิ นค้าบนหิ3งได้ตลอดเวลาไม่เกิดการขาดช่วงและไม่ตอ้ งมีการสต๊อคสิ นค้าไว้มากเกินความจําเป็ น
ทั3งนี3 เนื องจากการจัดการระบบการสังซื3 อและการจัดส่ งสิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งผลต่อ
การลดต้นทุนทั3งระบบนันเอง อันจะเกิดผลดีคืนกลับให้ผบู้ ริ โภค ขณะเดียวกันการกระจายสิ นค้า
ควรคํานึงถึงข้อเท็จจริ งว่าผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั ต้องการจะซื3อหาสิ นค้าด้วยความง่ายและสะดวกสบาย
ไม่ยงุ่ ยาก ณ เวลาใดก็ได้ทีต้องการ
Communication การมีกิจกรรมเพือการส่ งเสริ มการตลาด อันได้แก่ การใช้พนักงาน
ขาย การบริ การสนับสนุ น การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ล้วนแต่เป็ นการเพิมการับรู้แก่
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ผูบ้ ริ โ ภค เกี ยวกับ คุ ณ ประโยชน์ ข องสิ น ค้า และข้อ มู ล อื นๆ ที องค์ก รต้อ งการสื อสารด้ว ย
ข้อเท็จจริ งทีถูกต้อง องค์กรพึงต้องระมัดระวังการให้สัญญาแก่ผบู้ ริ โภคทีเกินจริ ง อันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรื อเกิดความคาดหวังทีสู งและองค์กรต้องหลีกเลียงการสร้างแรงกดดันกับลูกค้า
เช่น กรณี การใช้พนักงานขาย ซึ งพยายามขายสิ นค้าในลักษณะเชิ งลุกอย่างมากต่อลูกค้า ตรงกัน
ข้ามองค์กรควรแปรเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการตลาดเพือเสริ มสร้างคุณค่าและให้เกิดความมันใจแก
ลูกค้า เช่น การเสนอคุณประโยชน์หรื อการขายในลักษณะเชิงเป็ นการปรึ กษาแก่ลูกค้า ตลอดจน
การบริ การหลังการขายอย่างต่อเนื อง หรื อจัดตั3งฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์เพือแก้ไขปั ญหาของลูกค้าอย่าง
ทันท่วงที เป็ นต้น นอกเหนื อจากเครื องมื อสื อสารและการส่ งเสริ ม การตลาดแบบเดิ มๆ แล้ว
องค์กรยังสามารถสร้างคุณค่าด้วยเครื องมือการสื อสารยุคใหม่ อันได้แก่ การใช้อินเตอร์ เน็ตเพือสื อ
ข่าวสารกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยตรงในวงกว้าง และเป็ นช่องทางทีลูกค้าป้ อนข้อมูลทั3งเชิงบวก
และเชิงลบกลับสู่ องค์กรได้อย่างรวดเร็ ว (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546)
ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับตลาดนัด ในส่ วนของผลิตภัณฑ์มีความสําคัญส่ วน
หนึ ง ตลาดนัดทีดีมีเสน่ห์ตรงทีต้องมีผคู้ นหลากหลาย ความสับสน เดินเบียดเสี ยดวุน่ วายในตลาด
นัดกลับเป็ นสิ งทีทั3งผูซ้ 3ื อ และผูข้ ายต่างอยากเกิดให้มี หรื อทีเรี ยกภาษาตลาดว่า “ตลาดติด” ราคา
สิ นค้าในตลาดนัดก็มีท3งั ถูกทั3งแพงปนเปกันไป บางรายการก็เหมาะสมบางสิ นค้าราคาถูก บางอย่าง
ก็แพงเกิ นจริ งถ้าสิ นค้าทีซื3 อไปเป็ นของปลอมโดยผูซ้ 3ื อไม่รู้ตวั ร้ านค้าในตลาดนัดมีการขายใน
หลากหลายรู ปแบบ ทั3งวางบนแผงสวยงาม วางบนแผงเป็ นกองๆ สุ มๆ กัน วางแบกันพื3น ใส่ รถเข็น
ขายทําให้มีความหลากหลายน่าติดตามว่าเหตุใดจึงเป็ นเช่นนั3น การตะโกนเรี ยกลูกค้าโดยมีคาํ พูดใน
การเรี ยกร้องให้ผผู้ า่ นไปมาสนใจ ก็มีเสน่ห์ในตัวเองของแต่ละบุคคล ประกอบท่าทางดูน่าสนใจใน
หลากหลายการนําเสนอสิ นค้า ทั3งหลายทั3งปวงเหล่านี3เป็ นขบวนการทีแสดงให้เห็นถึงส่ วนประสม
ทางการตลาดอย่างน่าทึง
5. แนวคิดเกีย วกับการประกอบการ
ความหมายของผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการหรื อเถ้าแก่ ภาษาอังกฤษ Entrepreneurs
ในพจนานุ กรมภาษาอังกฤษ หมายถึง บุคคลทียอมรับความเสี ยงตั3งองค์กรธุ รกิจขึ3นมา เพือหวังผล
กําไรนอกจากนั3นก็มีนกั เศรษฐศาสตร์ ทีมีชือเสี ยงหลายคนได้ให้นิยามไว้มากมาย และแตกต่างกัน
ออกไป ดังต่อไปนี3 “ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมคือผูท้ ีเป็ นเจ้าของ ได้มองเห็นโอกาสทีจะทํากําไร
โดยการผลิ ตสิ นค้า ชนิ ดใหม่ ข3 ึ น มาเสนอขายในตลาดด้ว ยการนํา เอาขบวนการผลิ ตใหม่ ๆ ที มี
ประสิ ทธิ ภาพ ดีกว่าเดิมเข้ามาใช้ หรื อด้วยการปรับปรุ งองค์กรผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม เป็ นผู้
แสวงหาเงินทุน รวบรวมปั จจัยในการผลิตและการจัดการบริ หาร เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกล่าว
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มาข้างต้น” คําจํากัดความดังกล่าว ทําให้เห็ นว่าบุคคลทีจะเป็ นผูป้ ระกอบการนั3นจะต้องเป็ นผูท้ ีมี
ความกระตือรื อร้น ขวนขวายทีจะเอาปั จจัยการผลิตต่างๆ มาผสมผสานด้วยหลักการจัดการ ทําให้
เกิดเป็ นสิ นค้าแปลงใหม่ เกิดผูร้ ิ โภคใหม่ มีการเสาะแสวงหาตลาด หรื อช่องทางทีทําให้เกิดกําไร
เป็ นผูท้ ีมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์สิงแปลกๆ ใหม่ให้กบั สิ นค้าตัวเดิมอยูเ่ สมอ หรื อปรับปรุ งการะ
บวนการผลิตเดิมให้ดีข3 ึน ติดตามข่าวสารสถานการณ์ตา่ งๆ ทีรุ ดหน้าอย่างรวดเร็ วตลอดจนวิทยาการ
ใหม่ๆ ไปใช้ปรับปรุ งให้ดีข3 ึน คําว่า “พ่อค้า” กับ “ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม” นั3นมีความหมาย
ต่างกัน “พ่อค้า” ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิต แต่ทาํ หน้าทีเป็ นผูท้ ีมีเงินไปซื3 อของมาขาย หรื อบางทีอาจจะไป
เครดิตสิ นค้ากับผูผ้ ลิต หรื อคนกลาง นําของนั3นมาจําหน่ายเมือได้เงินทองมาก็นาํ มาหักกับต้นทุน ที
เหลือเป็ นกําไร เอาเงินไปซื3 อมาขายอีก เป็ นการหมุนเวียนเงินจากการจ่ายไปและรับกลับมา หรื อ
เป็ นการหมุนเวียนเงินในระยะทีสั3นกว่า พ่อค้าจะมีความเสี ยงน้อยกว่าผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ทีจะต้องใช้ความคิดในการลงทุนหาผลิตภัณฑ์ มีความเสี ยงหาเงินลงทุน ตั3งโรงงาน ซื3 อเครื องจักร
จ้างแรงงาน ทําการบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ หาตลาด และปรับสภาวะให้เข้ากับสิ งแวดล้อม
ขยายงาน ทั3งผลักดันทุกวิถีทางเพือให้บรรลุเป้ าหมาย จนกลายเป็ นผูป้ ระสบความสําเร็ จ ดังนั3นผูท้ ี
ทําธุรกิจใหญ่โตขึ3นมาได้จนถึงปั จจุบนั และกลายเป็ นแหล่งจ้างงาน สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ นับ
ได้วา่ เป็ นบุคคลทีน่ายกย่องส่ งเสริ มอย่างยิง (ชุติภา โอภาสานนท์ 2543 : 48-52)
บุคลิ กภาพของผูป้ ระกอบการ บุคลิ กภาพเป็ นสภาพนิ สัยจําเพาะคน เป็ นสิ งทีทําให้
สามารถอ่านหรื อ คาดคะเนการกระทํา ของแต่ละบุคคลในการทีจะกระทําพฤติกรรมหากตกอยูใ่ น
สถานการณ์ ใ ดสถานการณ์ หนึ ง การเลื อ กประกอบอาชี พ ถื อเป็ นการแสดงออกอย่า งหนึ งของ
บุคลิ กภาพเช่ นเดี ยวกัน นันคือการทีบุคคลได้ประกอบอาชี พตามทีตนเองถนัดและสอดคล้องกับ
บุคลิกภาพ ย่อมทําให้บุคคลมีความสุ ขในการประกอบอาชีพอันจะส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จในการ
ประกอบอาชีพนั3น ๆ
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่า คุณลักษณะของความเป็ นผูป้ ระกอบการทีประสบ
ความ สําเร็ จนั3นส่ วนใหญ่มิได้มีมาแต่กาํ เนิด แต่เกิดจากการเรี ยนรู้บ่มเพาะจากการหล่อหลอม หรื อ
จากการใฝ่ หาฝึ กฝน เพือการพัฒนาไปสู่ คุณลักษณะทีดีดงั กล่าว
ประเภทของผูป้ ระกอบการ ในการพิจารณาถึงประเภทของผูป้ ระกอบการนั3น สามารถ
พิจารณาได้หลายมิติ ทั3งจากประเภทของบุคคลทีเป็ นผูป้ ระกอบการ และลักษณะของกิจการดังนั3น
เพือให้มี มุ ม มองเกี ยวกับ ประเภทของประกอบการได้ก ว้า งขึ3 น ในส่ วนนี3 จึงแบ่ง ผูป้ ระกอบการ
ออกเป็ นหลายประเภทต่างๆ ดังนี3
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นผูก้ ่อตั3งกับผูป้ ระกอบการทีเป็ นผูบ้ ริ หารและผูเ้ ป็ นผูซ้ 3ื อสิ ทธิ พิเศษ
ในความหมายของผูป้ ระกอบการแล้ว ผูป้ ระกอบทีเป็ นผูก้ ่อตั3ง ถื อเป็ นผูป้ ระกอบการทีแท้จริ ง
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เนื องจากเป็ นผูเ้ ริ มก่อตั3งกิจการ จากการมองเห็ นถึงช่องทางธุ รกิจและใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุ งเพือ
นําเสนอต่อตลาด ซึงผูก้ ่อตั3งกิจการอาจเป็ นช่างฝี มือทีมีทกั ษะและเริ มกิจการโดยใช้ทกั ษะในวิชาชีพ
ของตนเอง หรื อ โดยการแสวงหาความต้องการของตลาดและเริ มกิจการใหม่
หลังจากได้ก่อตั3งกิจการขึ3นมาแล้ว การดําเนิ นกิ จการอาจสื บทอดไปถึงรุ่ นลูกหลานที
เป็ นสมาชิ ก ครอบครั ว หรื อกิ จ การอาจขายให้ ก ั บ ผู้อื นเพื อดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ซึ งถื อ ว่ า เป็ น
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร เนืองจากในบางกรณี ทีกิจการเติบโตอย่างรวดเร็ วจากธุ รกิจขนาดย่อม
จนเป็ นกิจการขนาดใหญ่ แต่ผปู้ ระกอบการก็ยงั คงปฏิบตั ิงานเหมือนกับในช่วงแรกแทนทีจะเป็ น
แบบผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การอาชีพ
สําหรับผูซ้ 3ื อสิ ทธิ พิเศษทางการค้า จะมีความแตกต่างจากผูป้ ระกอบการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
ตรง ทีระดับความเป็ นอิสระในการดําเนินกิจการจะมีนอ้ ยกว่า เพราะผูซ้ 3ื อสิ ทธิ พิเศษทางการค้าต้อง
ปฏิบตั ิงานภายใต้ขอ้ กําหนดในสัญญาสิ ทธิพิเศษ
ผู้ป ระกอบการที เป็ นช่ า งฝี มื อ กั บ ผู้ป ระกอบการที แสวงหาโอกาส เนื องจาก
ผูป้ ระกอบการแต่ละคนอาจมีพ3นื ฐานแตกต่างกัน ดังนั3นจึงทําให้มีความเชียวชาญและวิธีการจัดการ
ทีแตกต่า งกัน ทั3ง ในด้านการวิเคราะห์ ปั ญหาและการตัดสิ นใจ ซึ ง นอร์ แมน อาร์ สมิท ได้แบ่ง
ผูป้ ระกอบการออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูป้ ระกอบการทีเป็ นช่างฝี มือ (artisan entrepreneur) กับ
ผูป้ ระกอบการทีแสวงหาโอกาส (opportunistic entrepreneur) กล่าวคือผูป้ ระกอบการทีเป็ นช่างฝี มือ
คือผูท้ ีมีทกั ษะทางเทคนิคและใช้ทกั ษะนั3นๆ เป็ นช่องทางในการเริ มกิจการ ผูป้ ระกอบการประเภทนี3
โดยทัวไปจะมี ค วามรู้ และทัก ษะทางธุ รกิ จไม่ม ากนัก และมัก มี วิธี ก ารตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ ดัง นี3
1)การจัดการธุ รกิจเหมือนกับการปกครองในครอบครัวแบบพ่อกับลูก กล่าวคือกําหนดแนวทาง
ธุ รกิจเหมือนกับทีใช้กาํ หนดแนวทางให้กบั สมาชิ กครอบครัว 2) มักม่ค่อยยินยอมทีจะมอบหมาย
อํานาจหน้าทีในการตัดสิ นใจให้กบั ผูอ้ ืน 3) ในการสร้างกิจการใช้ทรัพยากรเงินทุนน้อย (ปกติมา
จากคนเดียวหรื อสองคน) เนื องจากยึดถือว่ากิ จการเกิ ดจากทักษะทางเทคนิ คของตน ดังนั3นจึงไม่
ต้องการให้กิจการเป็ นของผูอ้ ืน 4 ) กลยุทธ์การตลาดเน้นองค์ประกอบแบบเดิม คือเน้นในทีราคา
คุณภาพ และความเชือ ถือในกิจการ 5) การกระตุน้ การขาย เน้นไปทีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็ น
หลัก 6) มุมมองด้านเวลา เน้นระยะสั3นและมีการวางแผนเพืออนาคตหรื อการเปลียน แปลงเพียง
เล็กน้อย
ในทางตรงข้า ม ผูป้ ระกอบการที แสวงหาโอกาส คื อบุ ค คลที มี ท3 งั ทัก ษะการจัดการ
และความรู้ทางเทคนิ คในการเริ มกิจการ ผูป้ ระกอบการทีแสวงหาโอกาสมักหลีกเลียงการจัดการ
แบบพ่อปกครองลู ก มี การมอบหมายอํา นาจหน้า ที เมื อมี ค วามจํา เป็ นต่อการเติ บโตของกิ จการ
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กลยุทธ์การตลาด และการขายอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ ตลอดจนระดมเงินทุนจากหลายแหล่งในการเริ ม
กิจการ และมีการวางแผนสําหรับการเติบโตในอนาคต
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นผูห้ ญิง แม้วา่ โดยทัวไปเพศชายจะเป็ นผูท้ ีดําเนินธุ รกิจ แต่ปัจจุบนั
ผูห้ ญิงเป็ นจํานวนมาก ได้เข้ามาเป็ นผูบ้ ุกเบิกและเริ มกิ จการของตนเอง นอกจากผูป้ ระกอบการที
เป็ นผูห้ ญิ ง จะต้องเผชิ ญกับ ปั ญหาต่า งๆ ยัง ต้องเผชิ ญกับ ความยุ่ง ยากในการดําเนิ นบทบาทการ
ประกอบการในด้านอืนๆ อีกด้วย เช่น ปั ญหาเกียวกับทัศนคติของผูอ้ นุ มตั ิสินเชื อของสถาบันการ
เงิ นทีมีต่อเพศหญิง นอกจากนี3 ยงั มีอุปสรรคอืน ได้แก่การสร้ างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ทั3งผูจ้ ดั หา
ลูกค้า และบุคคลต่างๆ
ในปั จจุบนั มีการใช้ทีมผูป้ ระกอบการ ในสัดส่ วนทีสู งมากขึ3น โดยเฉพาะในธุ รกิ จที
ความสําเร็ จของกิ จการ มีความจําเป็ นต้องใช้ความชํานาญเฉพาะทางและทรัพยากรต่างๆ ทํางาน
รวมกัน ซึ งทีมประกอบการประกอบด้วยบุคคลมากกว่า 2 คนทีใช้ทกั ษะเฉพาะและความพยายาม
ร่ วมกัน ในการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะผูป้ ระกอบการ ดังนั3นในกรณี น3 ีประสิ ทธิ ผลการดําเนินงานของ
กิจการ จึงเกิดจากการนําความสามารถพิเศษ ทักษะและทรัพยากรของทีมผูป้ ระกอบการมาผนึ ก
กําลัง
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นสามีและภรรยา ทํางานร่ วมกันนั3น ถือเป็ นอีกรู ปแบบหนึงทีทําให้
กิจการมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว เนืองจากการทํางานร่ วมกันของสามีและภรรยา ก่อให้ เกิดการแบ่ง
งานกันทํา บนพื3นฐานความชํา นาญ อันเกิ ดจากความแตกต่า งกันในด้า นของเพศได้เป็ นอย่า งดี
ผูป้ ระกอบการที เป็ นสามี แ ละภรรยา ควรเรี ย นรู้ ปั จ จัย สู่ ค วามสํา เร็ จ อัน เกิ ด จากรากฐานความ
สัมพันธ์ในการทํางานร่ วม
ธุ รกิ จครอบครัว บุ คคลในครอบครัวมีส่ วนเกี ยวข้องโดยตรง ทั3งในฐานะเจ้า ของทํา
หน้าทีในกิจการ ซึ งในประเทศต่างๆ ทัวโลก ธุ รกิจครอบครัวถือเป็ นส่ วนธุ รกิจทีมีความ สําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างยิง
ผูป้ ระกอบการทีเป็ นหนุ่มสาว คนรุ่ นใหม่ในยุคนี3มีความโน้มเอียงต้องการกําหนดชะตา
ชีวติ ของตนเองมากยิงขึ3น และส่ วนหนึงประกอบอาชีพครั3งแรกโดยก่อตั3งกิจการของตนเองขึ3น
ผูป้ ระกอบการที ทํา งานไม่ เ ต็ม เวลา ถื อ เป็ นวิ ธี ก ารที ได้รั บ ความนิ ย มมากขึ3 น ซึ งผู้
ประกอบ การทีทํางานไม่เต็มเวลา อาจทําในสิ งทีดีทีสุ ด ผูป้ ระกอบการในกลุ่มนี3อาจเข้าไปประกอบ
กิจการขอนตน โดยไม่ยอมสู ญเสี ยความมันคงในงานประจําและผลตอบแทนทีมีอยูเ่ ดิม ประโยชน์
ทีสําคัญในการประกอบการแบบไม่เต็มเวลา คือมีความเสี ยงจากการประกอบอาชี พตํา เนืองจากมี
อาชีพเดิมอยู่
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ผูป้ ระกอบกิจการทีบ้าน ซึ งได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย มีขอ้ ดีหลายประการ ได้แก่
ต้นทุนในการก่อตั3งและการดําเนินงานตําสุ ด มีความยืดหยุน่ เรื องแบบแผนการดําเนินชีวิตมากขึ3น
ปัจจุบนั เทคโนโลยีระดับสู ง มีส่วนช่วยให้การประกอบการมีความสะดวกมากขึ3น
ผูล้ 3 ีภยั เกิดจากการหลีกหนีสถานการณ์บางอย่างทีตนไม่ตอ้ งการ มีปัจจัยผลักดัน อันเกิด
สาเหตุต่างๆ เช่น หลบหนีปัญหาทางการเมือง ศาสนา หรื อความยากแค้นทางเศรษฐกิจในประเทศ
ของตน ผูล้ 3 ี ภยั จากบริ ษทั ผูล้ 3 ี ภยั จากพ่อแม่ เพือแสดงความสามารถของตนว่าสามารถประกอบ
กิจการได้โดยลําพังและด้วยลําแข้งของตนเอง ผูล้ 3 ีภยั ทีต้องการความเสมอภาคของสตรี ผูล้ 3 ีภยั ทีเป็ น
แม่บา้ น ผูล้ 3 ีภยั ทางสังคม ผูล้ 3 ีภยั ทางการศึกษา เป็ นกลุ่มทีถูกคัดชือออกจากการศึกษาและตัดสิ นใจ
ประกอบกิจการของตนเอง (อํานาจ ธีระวนิช 2549 : 46-51)
ความสําเร็ จสําหรับผูป้ ระกอบการ ความสําเร็ จขององค์กรธุรกิจ ในส่ วนนี3นกั วิชาการให้
แนวคิ ด ในการวัด ความสํ า เร็ จ ขององค์ก รไว้ห ลายแนวคิ ด ดัง ต่ อ ไปนี3 ได้ใ ห้ แ นวคิ ด ในการวัด
ความสําเร็ จขององค์กรไว้ดงั นี3 1) พิจารณาจากผลิตภาพ หมายถึงอัตราส่ วนระหว่างผลผลิต ของ
องค์กรในรู ปของสิ นค้าและบริ การต่อจํานวนปัจจัย เขียนเป็ นสู ตรได้วา่ ผลิตภาพ = ผลผลิต/ปั จจัย
การผลิต 2) พิจารณาจากกําไร ซึงการใช้กาํ ไรเป็ นเกณฑ์ในการวัดมักจะใช้ระยะเวลา 1 ปี ตามระบบ
บัญชีของแต่ละธุรกิจ แต่โดยทัวไปมักจะตรงตามปี ปฏิทิน (นิตย์ สัมมาพันธ์ 2542 : 10-21)
ความสํา เร็ จของผูป้ ระกอบการวัดได้ที ตัวบุ ค คล โดยทีผูป้ ระกอบการเป็ นผูก้ าํ หนด
ความสําเร็ จด้วยตนเอง ซึ งมักใช้ความเห็นด้านการเงินเป็ นตัวสะท้อนธุ รกิจ และความพึงพอใจจาก
รายได้ทีมาจากการดําเนินธุ รกิจ ระดับความสําเร็ จทางเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากข้อมูลด้านการเงิน
จํานวนลูกค้าทีเพิมขึ3นหรื อลดลง ผลกําไร และยอดขาย หรื อวัดจากผูเ้ กียวข้องในธุรกิจ ทั3งด้านลูกค้า
และพนักงาน ในด้านการรับรู้ความสําเร็ จทีมีตอ่ ธุรกิจ การวัดความสําเร็ จของการประกอบการตลาด
นัดวัดได้จากจํา นวนร้ านค้าที เข้ามาค้าขายในตลาดและวัดจากผูเ้ ข้ามาซื3 อสิ นค้าใตตลาดได้ด้วย
เช่นกัน
6. ความเป็ นมาและความหมายของคําว่าตลาดนัด
ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคําว่า “ตลาดนัด”
หมายถึง ทีชุมนุมเพือซื3 อขายสิ งของต่างๆ ซึ งมิได้ต3 งั อยูเ่ ป็ นประจําแต่จดั ให้มีข3 ึนเฉพาะวันทีกําหนด
เท่านั3น หากพิจารณาตามความหมายนี3 อาจกล่าวได้วา่ ตลาดนัดดํารงอยูใ่ นสังคมไทยมาตั3งแต่อดีต
โดยปรากฏอย่างไม่เป็ นทางการ
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ตลาดนัด อาจปรากฏในรู ปของตลาดไม่ประจําหรื อตลาดตามฤดูกาล ทั3งทีเป็ นตลาดนํ3า
และตลาดบกก็ได้ ทั3งนี3 ความสําคัญของตลาดบกและตลาดนํ3าขึ3นอยูก่ บั สภาพภูมิศาสตร์ ของชุมชน
(ราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 325-326)
อาชี พ พ่อค้า แม่คา้ เร่ เกิ ดขึ3 นไม่ตากว่
ํ า ในสมัย สุ โขทัย เห็ นได้จากหลัก ฐานสํา คัญ คื อ
จารึ กของสมเด็จพระเจ้าขุนรามคําแหงทีว่า “เบื3องตีนนอนเมืองสุ โขทัยนี3มีตลาดปสาน มีพระอจน มี
ปราสาท มีป่าหมากพร้าว ป่ าหมากลาง มีไร่ มีนา มีถินฐาน มีบา้ นใหญ่บา้ นแรก” คําว่า ปสาน มีจาก
ภาษาเปอร์ เซี ย บาซาร์ ซึ งตลาดแบบบาซาร์ หมายถึงตลาดทีมีซ3ื อขายสิ นค้าเล็กๆ น้อยๆ อาศัยการ
ต่อรองและความเป็ นกันเอง ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูซ้ 3ื อ และผูบ้ ริ โภค อาจเป็ นคนๆ เดียวกันก็ได้ นันคือ คน
จะปลู ก พืช ผัก และนํา ไปขายในตลาด และผูน้ 3 ันก็จะซื3 อสิ นค้า ที ตนผลิ ต ไม่ไ ด้เองมาบริ โ ภคใน
ครัวเรื อน กลุ่มทางเครื อญาติและกลุ่มทางสังคมอืนๆ มีผลต่อการกําหนดราคาสิ นค้าด้วย (ดํารง
ฐานดี 2531 : 115)
จากข้อ ความในศิ ล าจารึ ก ตอนนี3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กรุ งสุ โ ขทัย มี ต ลาดสํ า หรั บ ให้
ประชาชนมาซื3 อขายกัน ตลาดปสานนี3 ต3 งั อยู่ท างตอนเหนื อของตัวเมือง ซึ งเป็ นแหล่งชุ มชนที มี
บ้านเรื อนของผูค้ นตั3งถินฐานกันอยู่ ตลาดปสานเป็ นทั3งตลาดประจําและตลาดนัด ส่ วนตลาดย่อยอืน
ๆ ก็คงมีกระจายอยูท่ วไปทั
ั
3 งในเมืองและนอกเมือง เป็ นสมัยทีการค้ารุ่ งเรื อง เพราะกษัตริ ยส์ ุ โขทัย
เห็นความสําคัญของการค้าและทรงมีนโยบายส่ งเสริ มให้ประชาชนจากหัวเมืองต่างๆ นําสิ นค้าเข้า
มาขายยังตลาดในสุ โขทัย นโยบายนี3คือ การไม่เก็บภาษีจงั กอบ (ภาษีผา่ นด่าน) จึงมีพอ่ ค้าแม่คา้ จาก
หัวเมืองต่างๆ นําสิ นค้าเข้ามาค้าขายทีตลาดปสานกันอย่างมากมาย (ขุนวิจิตรมาตรา 2516 : 37)
รู ปแบบของตลาดในสมัยสุ โขทัยส่ วนใหญ่จะเป็ นตลาดบก เพราะกรุ งสุ โขทัยไม่ใช่เมือง
ทีตั3งอยูร่ ิ มแม่น3 าํ ตัวเมืองสุ โขทัยตั3งอยูห่ ่างจากแม่น3 าํ ยมถึง 10 กม. ลักษณะของตลาดมักจะนิ ยมจัด
ขึ3นในบริ เวณลานทีโล่งใกล้ๆ หมู่บา้ น ซึ งอาจจะเป็ นลานวัดหรื อลานกลางหมู่บา้ น มีลกั ษณะเป็ น
แผงติดพื3นดิน โดยใช้ใบตองหรื อวัสดุอืนปูรองสิ นค้าไว้ (เกียรติ จิระกุล 2525 : 13)
ต่อมาเมือสมัยอยุธยา ลักษณะตลาดและรู ปแบบการค้าของพ่อค้าแม่คา้ เร่ ก็เปลียนไป ใน
สมัยอยุธยา มีตลาดปสานหรื อตลาดแบบบาซาร์ อยู่เห็ นได้จากกฎหมายลักษณะลักพา พ.ศ.1899
มาตราหนึ งมีอยูว่ า่ “ผูใ้ ดลักไพร่ ฟ้าข้าคนลูกเมียท่านพาหนี และมิทนั พาหนี ยังแต่ตีนนํ3าตีนท่านใน
ตลาดพลาสแห่ งใดๆ มีสักขีพยานว่าเอาข้าคนท่านหนี จริ ง ท่านว่าผูน้ 3 นั คือโจรให้ไหมกึงค่า คําว่า
พลาลในทีนี3คือ ตลาดปสานหรื อตลาดบาซาร์นนเอง
ั (ขุนวิจิตรมาตรา 2516 : 83)
ลักษณะการค้าขายในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีลกั ษณะแตกต่างไปจากสมัยสุ โขทัย ปั จจัยที
สําคัญทีทําให้เกิดความแตกต่างกัน เนื องมาจากปั จจัยทางด้านภูมิประเทศ ตลาดในกรุ งสุ โขทัยจะ
เป็ นตลาดบกเพราะตั3งอยูไ่ กลจากแม่น3 าํ ส่ วนในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีสภาพทางภูมิประเทศเป็ นเกาะมี
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แม่น3 าํ ล้อมรอบ และอยูก่ ลางทุ่งโล่งเป็ นทีบรรจบของแม่น3 าํ ถึง 3 สาย คือ แม่น3 าํ เจ้าพระยา แม่น3 าํ ป่ า
สั ก แม่ น3 ํา ลพบุ รี การที มี ที ตั3ง ใกล้อ ยู่ริ ม แม่ น3 ํา นี3 นอกจากจะอํา นวยความสะดวกในเรื องของ
การเกษตร ซึงเป็ นอาชีพหลักของประชากรแล้ว ยังมีผลต่อการคมนาคมเพือหมุนเวียนผลผลิตไปยัง
สังคมภายนอกอีกด้วย (เกียรติ จิวะกุล 2525 :40)
เมือถึงสมัยกรุ งธนบุรี ตลาดในสมัยนี3ส่วนใหญ่เป็ นตลาดทั3งกระจายอยูต่ ามริ มแม่น3 าํ ลํา
คลอง เช่ นเดี ย วกับ สมัย กรุ ง ศรี อยุธ ยาแต่มี ไ ม่ม ากเท่า เพราะมีพ3ืนทีสํา หรั บ จอดเรื อแพน้อยกว่า
ประกอบกับสถานการณ์ของประเทศยังไม่มนคง
ั เนื องจากมีการทําศึกสงครามตลอดเวลา ฉะนั3น
การค้าขายก็คงมีเฉพาะสิ นค้าทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตประจําวัน จนถึงปลายรัชสมัยจึงกลับฟื3 นตัวดี
ขึ3 น มี สิ น ค้า และอาหารบริ บู ร ณ์ เพราะประชากรมี เ วลาที จะผลิ ต และดํา เนิ น การค้า ขายได้
(เกียรติ จิวะกุล 2525 : 4)
ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ปลายรัชสมัยรัชการที 2ได้มีการตั3งระบบเจ้าภาษีนายอากร ซึ ง
เป็ นชาวจีนได้รับสิ ทธิผกู ขาดจากรัฐให้เก็บภาษีถึง 38 ชนิด ในสมัยรัชกาลที 3 ระบบนี3 ทาํ ให้รัฐบาล
มีรายไดแน่ นอนในแต่ล ะปี แต่ราษฏรต้องจ่า ยภาษี เพิมขึ3 น ต่อมาในสมัย รั ช กาลที 4 ไทยได้ท าํ
สนธิ สัญญาเบาว์ริงค์กบั ประเทศอังกฤษ ทําให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเริ มเปลียนแปลงและเข้าสู่
ระบบทุนนิยมในยุคต่อมาเกษตรกรของไทยเริ มเพิมผลผลิตของตนให้มากขึ3น โดยเฉพาะข้าว ไม่ได้
ผลิตเพือบริ โภคในครัวเรื อนดังแต่ก่อน แต่ผลิตเพือนําไปขายด้วย มีการขยายทีนาและขุดคลองเพือ
ใช้ในการเพิมผลผลิต และนําเงินตราทีได้มาไปซื3 อผลผลิตอืนๆ มาบริ โภค หลังจากทําสนธิ สัญญา
เบาว์ริงค์แล้ว สิ นค้าต่างประเทศได้หลังไหลเข้ามาสู่ ระบบเศรษฐกิจไทยเพือแลกเปลียนกับสิ นค้าที
ผลิตได้ภายในประเทศ การค้ากับต่างประเทศทําให้การค้าภายในขยายตัวต่อเนืองเป็ นลูกโซ่ พร้อม
กันนั3นการใช้เงินตราเป็ นสื อกลางของการแลกเปลียนก็ขยายวงกว้าง การใช้เงินเป็ นสื อกลางช่วย
กระตุน้ ให้ชาวบ้านทําการผลิ ตเพือค้าขายเพิมขึ3น แทนทีจะผลิ ตไว้บริ โภคในครัวเรื อนอย่างเดียว
เพราะการค้าและ การใช้เงินตราเป็ นสื อกลางทีทําให้การถือเอาผลผลิตส่ วนเกินของเจ้าขุนมูลนาย
ซึ งแต่เดิ มอยู่ในรู ปของส่ วยสิ งของและแรงงานเกณฑ์ เปลียนมาเก็บภาษีทีเป็ นเงิ นแทน เมือเป็ น
เช่นนี3ชาวบ้านจึงต้องเพิมผลิตเพือให้ขายได้เงินมากๆ หรื อหางานทีจ่ายค่าจ้างเป็ นเงินเพือนํามาจ่าย
ภาษีในรู ปเงินได้ (ฉัตรทิพย์ นาคสุ ภา 2527 : 322-333)
ในสมัย ที เรี ย กได้ว่า อยู่ใ นยุค ปั จ จุ บ ันตลาดนัดได้เกิ ดขึ3 น มาตามคํา กล่ า วของ (สกุ ณี
ณัฐพลวัฒน์ 2541 : 18) กล่าวถึง ตลาดนัดทีเกิดขึ3นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด้วยนโยบาย
ของรัฐทีคํานึงถึงชาวบ้าน หรื อเกษตรกรทีมักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผล จึงได้มีการริ เริ มจัด
ตลาดนัด เพือเป็ นสถานทีให้พอ่ ค้าแม่ขายรายย่อยได้นาํ สิ นค้าจากเรื อกสวนไร่ นามาขายด้วยตนเอง
สังคมมนุษย์ เป็ นสังคมทีอยูร่ วมกันเป็ นชุมชน มีการติดต่อแลกเปลียนและสร้างสรรค์กิจกรรมอัน
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หลากหลาย จากชุมชนหนึง ๆ ต่อเนืองไปสู่ ชุมชนอืน ในแต่ละชุมชนต่างก็มีการผลิต ทั3งเพาะปลูก
เลี3ยงสัตว์ ทอผ้า จักสาน อืน ๆ อีกมากมาย ตามแต่สภาพของท้องถินและวัตถุดิบทีมีอยูใ่ นแต่ละที
นั3น บางชุมชนเมือผลิตแล้วมีมากเกินความต้องการ ดังนั3น เมือได้มีการติดต่อกับสังคมหรื อชุมชน
อืน ๆ จึงมีการนําผลผลิตของตนเองเหล่านั3นไปแลกเปลียนกับผลิตผลหรื อวัตถุดิบอืนทีตัวเองขาด
แคลนการชุมนุมเพือแลกเปลียนผลผลิตของแต่ละชุมชน จึงนับเป็ นกิจกรรมทีมีมานานคู่กบั สังคม
มนุษย์ หากดูจากประวัติความเป็ นมาในเรื องการค้าขายแลกเปลียนจะพบ ในยุคโบราณ การพบปะ
ชุมนุ มกันเกิดขึ3นด้วยการแลกสิ นค้าต่อสิ นค้า (Barter system) ไม่มีเงินตราหรื อมาตรวัดอันเป็ น
สากลในการแลกเปลียน ขึ3นอยูก่ บั ความพอใจและความใกล้ชิดผูกพันของพ่อค้าแม่คา้ แต่ละคน เช่น
การแลกข้าวกับไข่เป็ ด ผักสดกับปลาทะเล หรื อของทะเลอืน ๆสถานทีทีดําเนินกิจกรรมเช่นนี3 มัก
เรี ยกขานว่า "ตลาด" ซึ งคําเรี ยกของแต่ละแห่งอาจมีสําเนียงหรื อภาษาทีแตกต่างกันไป แต่ไม่วา่ จะ
เป็ นคํา ใดทุ ก สรรพสํา เนี ย งเหล่ า นี3 ก็ล้วนมี ค วามหมายถึ ง สถานที ที มี ก ารรวมตัวกันเพือซื3 อขาย
แลกเปลียนสิ นค้ากันอยูด่ ี นอกจากความหมายของคํา และสภาพของแหล่งตลาดแล้วสิ งสําคัญของ
ความเป็ นตลาด ก็คือ รู ปแบบของตลาด ซึ งมีความเกียวพันอยูก่ บั สภาพแวดล้อมและการตั3งถินฐาน
ของมนุษย์อย่างมาก เช่น ชุมชนใดทีมีการติดต่อไปมาหาสู่ ตลาดกันโดยทางบก ก็มกั เรี ยกว่า "ตลาด
บก" ส่ วนชุมชนใดทีมีการติดต่อสัญจรทางนํ3าเป็ นหลัก ก็จะเรี ยกตลาดทีเกิดขึ3นนี3วา่ "ตลาดนํ3า" ส่ วน
ตลาดซึ งได้ชือว่าเป็ นตลาดทีใกล้ชิดกับผูค้ นในชุ มชนมากทีสุ ดคือ "ตลาดนัด" การติดตลาดจะ
เปลียนวันเวลาและสถานทีไปเรื อย ๆ แล้วแต่นดั ส่ วนใหญ่ ในสมัยโบราณ วันทีนิยมติดตลาดนัดมัก
เป็ นวันพระ วันโกน หรื อวันหยุดนักขัตฤกษ์นนเอง
ั
ณ สถานทีแห่งนี3พอ่ ค้าแม่ขายทั3งหลายจากถิน
ต่าง ๆ จะมีโอกาสในการนําสิ นค้าของตนมาซื3อขายแลกเปลียนกันอย่างกว้างขวาง
จากหลักฐานทีอ้างอิงทีผ่านมาข้างต้นพออนุ มานได้วา่ ตลาดอยูค่ ู่กบั สังคมมาตลอด ไม่
ว่าจะเป็ นชนชาติเผ่าพันธุ์ใดๆ ตลาดมีมากมายทั3งตลาดบก ตลาดนํ3า ตลาดเช้า สาย บ่าย เย็น กลางคืน
มีครบทั3งวันตลอด 24 ชัวโมง ตลาดนัดประจําวันในแต่ละสัปดาห์ ส่ วนใหญ่ในบริ เวณเดียวกันจะมี
ตลาดนัดหมุนเวียนครบทั3ง 7 วัน จากหัวข้อวิจยั ตลาดคุณาวรรณเป็ นตลาดนัดทีเปิ ดตลาด 2 วันใน
หนึ งสัป ดาห์ เป็ นรู ปแบบของตลาดบกความน่ า สนใจในการตั3ง คํา ถามวิจยั คื อตลาดนัดแห่ ง นี3 มี
อาคารถาวร กันแดดกันฝนอย่างดีแต่กลับได้การยอมรับทีน้อยกว่าการตั3งแผงค้าชัวคราว และการ
วางของขายแบกับพื3น
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7. งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
มนตรี สิ งหะวาระ และคณะ (2549) ได้ศึกษาถึงแนวทาง “การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเพือ
การพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนทียังยืนในตําบลออนใต้ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่” จากผลการศึกษาทํา
ให้ได้ทราบว่าประชาชนใน ต.ออนใต้ มีประวัติความเป็ นมาทางวัฒนธรรมอันยาวนานประชาชนใน
ชุมชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีสถาบันทางการเงินทีเข้มแข็ง คือสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนเป็ นทีพึงทางด้านการเงินของชุมชนใน ต.ออนใต้ อีกทั3งยังมีตลาดริ มออนเป็ นตลาดนัดชุมชน
ทีมีมาร่ วม 20 ปี สําหรับปั จจัยเกื3 อหนุ นทีทําให้เกิดการพัฒนาตลาดนัดอย่างยังยืนได้แก่ 1) ปั จจัย
ด้านสิ นค้า 2) ปั จจัยทางด้านองค์กร และ 3) ปั จจัยทางด้านบุคคล นอกจากนี3 ปัจจัยทีต้องทําให้เกิด
เพือการพัฒนาตลาดนัดอย่างยังยืนนั3นได้แก่ 1) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน 2) การ
ประชา สัมพันธ์และให้ความรู้กบั คนในชุ มชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าทีของหน่วยงานราชการทีมีต่อ
ชุมชน 3) เร่ งพัฒนาและสรรหาสิ นค้าหรื อบริ การทีพัฒนามาจากทรัพยากรในชุมชน และ 4) พัฒนา
ให้เกิดตลาดเฉพาะส่ วนขึ3นเช่น กาดวัว และตลาดแลกเปลีนสิ นค้าโดยไม่ใช้เงิน
วิ ภ าดา อ่ อ นนาน (2547) ทํา การวิ จ ัย เรื อง “การจัด การธุ ร กิ จ เคลื อนที ในจัง หวัด
กาญจนบุรี” ผลการศึกษาพบว่าลักษณะการจัดการธุ รกิจตลาดนัดเคลือนทีใช้แรงงานในครอบครัว
เป็ นหลัก ผูจ้ ดั การตลาดทั3งสามตลาดเป็ นเพศชาย อาชี พ ก่อนเข้า มาเป็ นผูจ้ ดั การตลาดนัดไม่ใ ด้
เกียวข้องกับการบริ หารจัดการหรื อเคยทําหน้าทีทางด้านการตลาดมาก่อนแต่อย่างใด เพียงแต่ใช้
ประสบการณ์จากการได้เข้ามาขายของ และประสบกับปัญหาการถูกไล่ทีขายของทั3งของตนเองและ
ผูร้ ่ วมชะตากรรมเดียวกัน จึงต้องการมีสถานทีทํามาหากินในการแก้ปัญหาความอยูร่ อดของตนเอง
เป็ นแรงจูงใจเข้ามาเป็ นผูป้ ระกอบการตลาดนัดเคลือนที โดยใช้ภาวะผูน้ าํ และความมีมนุษย์สัมพันธ์
การจัดการเกี ยวกับ สถานที ผูจ้ ดั จะเลื อกทํา เลทีตั3งของสถานทีจัดตลาดนัดทีอยู่ใ กล้ตลาดแหล่ ง
ชุมชนใกล้สถานทีสาธารณะของทางราชการเพืออาศัยใช้เป็ นทีจอดรถฟรี สถานทีจอดรถกว้างขวาง
มีการคมนาคมสะดวกมีการเช่าพื3นทีเป็ นรายเดือน และมองทีเช่าของการรถไฟก่อนทีอืนๆ เนืองจาก
มีค่าเช่ าถูกมีห้องสุ ขาของสถานี รถไฟให้ใช้ฟรี เป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายทีจะต้องสร้างห้องสุ ขา
หรื อเช่ารถสุ ขาเคลือนทีมาบริ การ
วันชัย รู้กจิ (2545) ทําการวิจยั เรื อง “การสํารวจปัจจัยทีผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ใช้ในการซื3อสิ นค้าและบริ การทีตลาดนัดจตุจกั ร” ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทีผูบ้ ริ โภคใช้ในการเลือก
ซื3 อสิ นค้าและบริ การทีตลาดนัดจตุจกั รทั3ง 4 ด้าน คือ ด้านสิ นค้าและบริ การ ด้านราคาด้านช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และด้านส่ งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยพิจารณาโดยรวมในระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยพิจารณาด้านสิ นค้าและบริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยเล็งเห็นว่าการซื3 อสิ นค้าและบริ การจะต้องมีคุณภาพ มีคุณลักษณะและประโยชน์ มีความ
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หลากหลาย ซึงตลาดจตุจกั รเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าและบริ การจํานวนมาก ซึ งเป็ นสิ งจูงใจผูบ้ ริ โภคให้
เข้าไปซื3 อสิ นค้าและบริ การ ส่ วนในด้านราคา ผูบ้ ริ โภคใช้ปัจจัยพิจารณาด้านราคาโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เพราะสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทีไม่แน่นอน ผูบ้ ริ โภคจึงแสวงหาแหล่งทีมีสินค้า
ราคาถูก เพือประหยัดค่าใช้จ่ายทั3งของตนเองและครอบครัว ส่ วนปั จจัยทางด้านช่องทางการจัด
จําหน่ายและการส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคพิจารณาปั จจัยดังกล่าวในระดับปานกลาง เนื องจาก
ผูบ้ ริ โภคมองเห็นว่าตลาดนัดจตุจกั รเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าหลากหลาย และราคาถูก ดังนั3นปั จจัย
ทางด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาดจึงให้ความสําคัญไม่มากนัก
กนกพร กระบวนศรี (2531) กล่ า วถึ ง ผูซ้ 3ื อสิ นค้า ในตลาดนัด หมุ นเวีย นชนบทใน
ภาคเหนื อไว้ว่า ผูซ้ 3ื อ สิ นค้า ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกร พอแบ่ ง ออกได้ป ระเภทดัง นี3 1) ผูซ้ 3ื อ มี
จุดประสงค์ซ3ื อสิ นค้าเพียงประการเดียว ส่ วนมากเป็ นเกษตรกรทีอยูใ่ กล้เคียงกับตลาดนัด และใช้
การเดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ ส่ วนพวกทีอยูห่ ่างออกไปก็จะใช้บริ การรถประจําทาง
หรื อรถรับจ้างทัวไป ซึงผูซ้ 3ื อประเภทเป็ นผูซ้ 3ื อในท้องถิน 2) ผูซ้ 3ื อทีมีจุดประสงค์ท3 งั การซื3 อและการ
ขาย ซึงสามารถแบ่งออกได้เป็ น กลุ่มคือ เกษตรกรทีนําผลผลิตมาจําหน่ายในตลาดนัดเป็ นบางครั3ง
และซื3อสิ นค้า แปรรู ปต่างๆ ทีจําเป็ นกลับบ้าน ผูซ้ 3ื อประเภทนี3ส่วนมากเป็ นผูซ้ 3ื อต่างถิน ผูซ้ 3ื อสิ นค้า
จากพ่อค้ารายใหญ่ในตลาดนัด และนําไปจําหน่ ายยังตลาดนัดอืนๆ ส่ วนใหญ่สินค้าทีซื3 อจะเป็ น
สิ น ค้า หัต กรรมที มี แ หล่ ง ผลิ ต เฉพาะผูซ้ 3ื อ สิ น ค้า ประเภทนี3 ส่ ว นมากเป็ นผู้ซ3ื อ ต่ า งถิ น ผูซ้ 3ื อ ที มี
จุดประสงค์เพือชมสภาพการค้าภายในตลาดนัดและสิ นค้าบางประเภทกลับไป ซึ งผูซ้ 3ื อประเภทนี3
ส่ วนใหญ่จะใช้ช่วงเวลาว่างหลังจากการทํานาแล้วโดยใช้แหล่งตลาดนัดเป็ นแหล่งพบปะสรุ ปได้วา่
กลุ่ มลู ก ค้า ทีมาซื3 อสิ นค้าในตลาดนัดสามารถแยกได้เป็ น 2 กลุ่ ม คือผูซ้ 3ื อสิ นค้า ภายในท้องถิ น
และผูซ้ 3ื อสิ นค้าต่างถิน

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนีใช้แนวทางการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยวิธีการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม เพื&อกําหนดแผนงาน ทิศทางของการเริ& มศึกษาการกําเนิ ดองค์ประกอบธุ รกิจตลาดนัด การลง
พืนที&สัมภาษณ์ผทู้ ี&เกี&ยวข้องกับการบริ หารจัดการ การหาข้อมูลระดับลึกในพืนที&ตลาดนัดด้วยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และผลตอบสนองที&สะท้อนกลับมายังผูว้ ิจยั เอง
ในด้านของผลข้อมูลที&ได้รับตอบกลับ และการศึกษาเอกสารบันทึกต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินวิจยั ดังนี
1. พืน ทีศ ึกษา
การศึกษาในครังนี เลื อกพืนที&ศึกษาในตลาดนัดคุ ณาวรรณ ถนนมาลัย แมน ตําบลทุ่ง
กระพังโหม เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีขอ้ มูลสนับสนุนประกอบพืนที&ดงั นี
ตลาดนัดคุ ณาวรรณ ตังอยู่เลขที& 55 หมู่ 7 ตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ติดถนนมาลัยแมนใกล้กบั บริ เวณที&วา่ การอําเภอกําแพงแสน ห่างจากตัวจังหวัด
นครปฐมประมาณ 25 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวจังหวัดนครปฐมตามถนนมาลัยแมนมุ่งหน้าสู่
อําเภอกําแพงแสน ตลาดนัดคุ ณาวรรณอยูด่ ้านขวามือกลับรถตรงข้ามสถานี บริ การนํามัน ปตท.
หน้าเทศบาลกําแพงแสน ตลาดนัดคุณาวรรณ มีพืนที&รวมทังสิ น 37 ไร่ ในเขตอําเภอกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
อาณาเขตติดต่อตามภูมิศาสตร์
ทิศเหนือ
ติดต่อกับคลองท่าสารบางปลา
ทิศใต้
ติดต่อกับที&วา่ การอําเภอกําแพงแสน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเทศบาลตําบลกําแพงแสน
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับหมูบ่ า้ นวนิดา
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2. ขันตอนการวิจัย
1. ค้นคว้าทางเอกสารที&เกี& ยวข้องกับหัวข้อของการค้นคว้าอิสระเพื&อประกอบเป็ น
ข้อมูล นําเสนอต่ออาจารย์ที&ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
2. นําเสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
3. ค้นคว้าประวัติความเป็ นมาของหัวข้อวิจยั กําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจยั
และประโยชน์ที&ได้รับจากการวิจยั
4. ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดที&เกี&ยวข้องกับหัวข้อที&ทาํ การวิจยั
5. หางานวิจยั ที&เกี&ยวข้องกับหัวข้อวิจยั
6. ขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ที&ควบคุมดูแลในส่ วนที&เกี&ยวข้องกับการประกอบ
การตลาดนัดคุณาวรรณ ที&สาํ นักงานสาธารณะสุ ขประจําอําเภอ
7. จัดทําแนวคําถามวิจยั ในการสัมภาษณ์บุคคลที&เกี&ยวข้องกับงานวิจยั
8. จัดเตรี ยมเครื& องมือและการตรวจสอบจากผูเ้ ชี&ยวชาญที&ใช้ทาํ การวิจยั
9. สํารวจสภาพตลาดนัดคุณาวรรณและสถานที&ใกล้เคียง
10. สัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร และทีมงานตลาดนัดคุณาวรรณ
11. สัมภาษณ์ผคู้ า้ ขายในตลาดนัดคุณาวรรณ
12. สัมภาษณ์ผมู้ าใช้บริ การตลาดนัดในตลาดนัดคุณาวรรณ
13. รวบรวมข้อมูล ถอดเทปคําสัมภาษณ์
14. จัดทําภาพถ่ายประกอบคําบรรยายภาพ
15. วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปผลวิจยั และจัดพิมพ์
16. จัดทํารู ปเล่มของการค้นคว้าอิสระ
3. วิธีการวิจัย
ในการดํา เนิ นวิจยั ครั งนี เป็ นวิธี ก ารวิจยั เชิ งคุ ณภาพด้วยวิธี การค้นหาข้อมูลเอกสาร
ที& เ กี& ย วข้อ งกับ หัว ข้อ วิ จ ัย และการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลที& เ กี& ย วข้อ งกับ การประกอบการตลาดนัด
ทังในส่ วนผูป้ ระกอบการและพนักงานในองค์ก ร พ่อค้า และแม่คา้ รวมถึ งผูบ้ ริ โภคที&ม าจับจ่า ย
ใช้สอยสิ นค้าในตลาดนัดคุณาวรรณ มีเครื& องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1. ผูว้ จิ ยั เองนับเป็ นเครื& องมือที&สาํ คัญที&สุดเพราะการวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการสัมผัสกับ
คนโดยตรง ดังนันผูว้ ิจยั จึงได้เตรี ยมตัวก่อนการเก็บข้อมูล เนื& องจากผูว้ ิจยั คือผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยตนเอง โดยผูว้ จิ ยั ได้เตรี ยมความพร้อมให้กบั ตนเอง
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2. ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที&เกี&ยวข้องกับรู ปแบบและกลยุทธ์การประกอบการ
ตลาดนัดคุณาวรรณ เพื&อให้เกิดความรู้ทางแนวคิดและทฤษฎี
3. ศึกษาคุ ณลักษณะที& สําคัญของการเป็ นนักวิจยั เชิ งศึกษาค้นคว้า เกี& ยวกับ ระเบีย บ
วิธี ก ารวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ แบบการวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ตั ิก ารแบบมี ส่วนร่ วมที& ป ระกอบด้วยการวางแผน
การปฏิ บตั ิ การสังเกต ร่ วมกับศึ กษาเอกสาร ตํา ราและงานวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ พร้ อมการรับ คํา ชี
แนะจากอาจารย์ที&ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ
4. เตรี ยมเครื& องบั น ทึ ก เสี ยง เพื& อ ใช้ บ ัน ทึ ก ข้ อ มู ล ระหว่ า งการสนทนากลุ่ ม
และการสัมภาษณ์แบบระดับลึกรายบุคคล ทังนีเพื&อตรวจสอบความคลาดเคลื&อนของข้อมูล
5. กล้องถ่ายภาพติจิตอล เก็บข้อมูลภาพในบรรยากาศขันตอนและกระบวนการที&
ดําเนินการมีส่วนร่ วมของการค้าขายและการจัดการของเจ้าหน้าที&ตลาดนัดคุณาวรรณ
6. กรอบแนวคําถามในการสัมภาษณ์ เป็ นคําถามที&เกี&ยวกับข้อมูลพืนฐานทัว& ไปของ
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์อนั ประกอบด้วย ชื& อ นามสกุล (ถ้าผูถ้ ูกสัมภาษณ์ไม่ขดั ข้อง) พร้อมทังป้ อนคําถาม
ปลายเปิ ดเกี& ย วกับ รู ป แบบและกลยุท ธ์ ก ารบริ หาร การจัดการ ความสํา เร็ จและปั ญหาอุ ป สรรค
การปฎิบตั ิงานในตลาด จํานวนร้านค้า ประเภทร้านค้า ประเภทสิ นค้า กระบวนการวางแผนในการ
ประกอบการ การสังเกตุผลที&เกิดขึน และการประเมินผล
7. ความน่ าเชื& อถื อของแนวคําถามในการการสัมภาษณ์ ได้รับการตรวจสอบโดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์วลั ภา
เหลืองทองคํา ภาควิชาภาษาไทย โรงเรี ยนงิวรายบุญมีรังสฤษฏ์ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
8. เครื& องมือที&ช่วยจดบันทึก คือสมุดจดและปากกาสําหรับจดบันทึกข้อมูลที&ได้รับจาก
การสัมภาษณ์ ซึ&งช่วยในการบันทึกคําพูด บรรยากาศ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึ ก ษาวิเ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล จากหลัก การ แนวคิ ด ทฤษฎี ที& เ กี& ย วข้อ ง
ที&ส่งผลต่อกลยุทธ์การบริ หารจัดการ การประกอบการตลาดนัด
2. การสัมภาษณ์แบบระดับลึก (In-Depth Interview) เป็ นการศึกษาข้อมูลเกี&ยวกับ
กระบวนการในการบริ หารจัดการ การประกอบการตลาดนัด เป็ นกิจกรรมในการมีส่วนร่ วมของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื&อค้นหาข้อเท็จจริ งที&เกิดขึนอย่างเป็ นระบบ
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) เป็ นการเข้าไปอยูแ่ ละปฏิบตั ิ
ตนเป็ นส่ ว นหนึ& ง ของสถานที& ศึ ก ษาทํา วิจ ัย ซึ& ง เป็ นการสัง เกตด้วยตัว ผูว้ ิจยั เอง โดยผูว้ ิจ ัย เลื อ ก
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การมีส่วนร่ วมในฐานะเป็ นผูส้ ังเกต เข้าร่ วมในกิจกรรม การเลื อกชมสิ นค้าตามร้านค้าต่างๆ การ
เลือกซือสิ นค้าด้วยตัวผูว้ จิ ยั เองเพื&อให้มีส่วนร่ วมในตลาดนัดอย่างแท้จริ ง
5. แหล่งข้ อมูลวิจัย
ประชากรที&ศึกษา หรื อกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
1. กลุ่มผูป้ ระกอบการตลาดนัด
1.1 เจ้าของตลาดนัด คือผูท้ ี&เป็ นเจ้าของตลาด ทังส่ วนของเจ้าของอาคารสิ& งพืนที&
เป็ นปลูกสร้างที&เป็ นอาคารถาวร และบริ เวณทางเดินถนนคอนกรี ตที&ใช้ทาํ แผงลอยสําหรับตังร้านค้า
1.2 ผู้จ ัด การตลาดนัด คื อ ผู้ที& ไ ด้รั บ การแต่ ง ตังจากเจ้า ของตลาดนัด ให้ เ ป็ น
ผูบ้ ริ หารจัดการและการปฏิบตั ิการจัดสถานที& จัดเก็บรายได้ ที&เกี&ยวข้องกับการดําเนินการตลาดนัด
1.3 เจ้า หน้า ที& สํ า นัก งาน คื อ พนัก งานผู้ท าํ หน้า ที& จ ัด การธุ ร การเอกสารต่ า งๆ
ทํา บัญชี การเงิ น จัดซื อจัด หาวัส ดุ อุป กรณ์ ที& ใ ช้ใ นการประกอบการ ประสานงานกับ เจ้า หน้า ที&
ภาคสนามต่างๆ
1.4 เจ้าหน้าที&ภาคสนาม คือพนักงานที&มีหน้าที&ประจําการอยูใ่ นตลาดนัด ทังส่ วน
ของการจัดการก่อสร้าง การจัดสรรพืนที&ร้านค้า การจัดการด้านการจราจร จัดเก็บรายได้จากร้านค้า
งานซ่อมบํารุ ง ทังไฟฟ้ า สุ ขาภิบาล ระบบรักษาความปลอดภัย
2. กลุ่มผูค้ า้ ขาย และผูซ้ ื อสิ นค้าในตลาดนัด
2.1 ผูค้ า้ บนแผงลอยชัว& คราว คือร้านค้าที&มาทําการค้าขายในตลาดนัดโดยการตัง
ร้านชัว& คราวบนพืนที&ๆทางส่ วนของตลาดนัดกําหนดให้หรื อที&เรี ยกในตลาดว่า “ล็อค” ขนาดของ
ร้านค้าใหญ่หรื อเล็กขึนอยูก่ บั ผูค้ า้ ว่าต่องการใช้พนที
ื &เท่าใด
2.2 ผูค้ า้ ในอาคารถาวร ตลาดนัดคุณาวรรณ มีอาคารที&ก่อสร้างเป็ นอาคารถาวร
2.3 ผูค้ า้ วางกับพืน คือปูผา้ ใบหรื อผ้าพลาสติกกับพืนดิน หรื อพืนคอนกรี ตแล้ว
วางสิ นค้าบนผ้านันอีกทีหนึ&ง
2.4 ผูค้ า้ รถเข็น คือผูค้ า้ ที&มีรถเข็นและวางสิ นค้าที&ขายในรถเข็น หรื อวางบนรถเข็น
สามารถเคลื&อนย้ายตําแหน่งสถานที&ขายไปมาภายในตลาดได้
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6. ระยะเวลาทีใช้ ในการทําวิจัย
ระยะเวลาที&ใช้ในการทําวิจยั เรื& องกลยุทธ์การบริ หารจัดการ และการประกอบการตลาด
คุณาวรรณรวม 4 เดือน
วันที&เริ& มค้นคว้าวิจยั
กุมภาพันธ์ 2553
เสนอรายงานวิจยั เมื&อ
พฤษภาคม 2553
7. แผนภูมิรายละเอียด ระยะเวลาทําการวิจัย
ตารางที& 1 แสดงระยะเวลาทําการวิจยั
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
ช่ วงเวลาทีใ ช้
กุมภาพันธ์
ลักษณะงาน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. การร่ างเค้าโครงการวิจยั
2. พบอาจารย์เพื&อขอคําแนะนํา
3. ขออนุมตั ิโครงการวิจยั
4. ค้นหาข้อมูล แก้ไขข้อมูล
5. จัดทํารู ปเล่ม (3 บท)
6. สร้างแนวคําถาม
7. ลงพืนที&เก็บรวบรวมข้อมูล
8. ประมวลผลข้อมูล
9. วิเคราะห์ขอ้ มูล
10. เขียนรายงานการวิจยั
11. รายงานผลการวิจยั
12. ผลงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
วันที&เริ& มทําการค้นคว้าวิจยั ในเดือน กุมภาพันธ์ 2553 และการค้นคว้าวิจยั มีกาํ หนดแล้ว
เสร็ จในเดือน พฤษภาคม 2553 รวมระยะเวลาดําเนินการ 4 เดือน ตามรายละเอียดตามตารางที& 1

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครังนี เรื อง รู ปแบบและกลยุทธ์ การประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ
ตํา บลทุ่ง กระพัง โหม อํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัดนครปฐม ผูว้ ิจยั ใช้วิธี สัม ภาษณ์ แบบระดับ ลึ ก
โดยใช้ลกั ษณะคําถามแบไม่มีโครงสร้าง รายละเอียดของคําถามเกียวข้องกับการประกอบการตลาด
นัดคุณาวรรณ โดยได้รับความอนุเคราะห์ การประสานงาน รวมถึงการให้สัมภาษณ์และบรรยาย
สรุ ปจากเจ้าของตลาดนัดคุณาวรรณ และผูเ้ กียวข้อง และผูว้ ิจยั ยังได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
เพื อ ทํา การศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบการจัด การ การดํา เนิ น การกิ จ กรรมที ท าํ ให้ต ลาดนัด คุ ณ าวรรณมี
ความสําเร็ จในการประกอบการ การสัมภาษณ์ขอ้ มูลนําเสนอในครังนีสามารถแบ่งออกเป็ นส่ วนได้
4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ความเป็ นมาของตลาดคุณาวรรณ
ตอนที 2 รู ปแบบของตลาดคุณาวรรณ
ตอนที 3 กลยุทธ์การบริ หารจัดการตลาดคุณาวรรณ
ตอนที 4 ปั ญ หา อุ ป สรรค จากการประกอบการตลาดคุ ณ าวรรณ และแนวทางการ
แก้ปัญหา
รายละเอียดการวิจยั แต่ละส่ วนสามารถอธิบายได้ดงั นี
ตอนที 1 ความเป็ นมาของตลาดคุณาวรรณ
ประวัติส่วนตัว เจ้าของและผูบ้ ริ หารตลาดนัดคุณาวรรณ
ชือ นามสกุล นายมานะ กาญจนแสนส่ ง
สถานทีอยู่
55 หมูท่ ี 7 ถนนมาลัยแมน ตําบลทุง่ กระพังโหม อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
วันเดือนปี เกิด 28 มกราคม 2504
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
ปริ ญญาตรี
ศิ ล ปศาสตร์ บ ณ
ั ฑิ ต สาขาวิช าศิ ล ปะศาสตร์ โปรแกรมวิช าการ
พัฒนาชุ มชน เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐ
35

36
ปริ ญญาโท

บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว ไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
ปัจจุบนั
กําลังศึกษาต่อระดับปริ ญญาเอกในสถาบันของรัฐแห่งหนึง
สถานทีต งั ตลาดนัดคุ ณาวรรณ ตลาดนัดคุ ณาวรรณ ตังอยู่เลขที 55 หมู่ 7 ตําบลทุ่ง
กระพังโหม อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม ติดถนนมาลัยแมนใกล้กบั บริ เวณทีวา่ การอําเภอ
กําแพงแสน ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐมประมาณ 25 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวจังหวัดนครปฐม
ตามถนนมาลัยแมนมุ่งหน้าสู่ อาํ เภอกําแพงแสน ตลาดนัดคุณาวรรณจะอยูด่ า้ นขวามือกลับรถตรง
ข้ามสถานีบริ การนํามัน ปตท. หน้าเทศบาลกําแพงแสน ตลาดนัดคุณาวรรณ มีพืนทีรวมทังสิ น 37
ไร่ ในเขตอําเภอกําแพงแสน ตลาดคุณาวรรณเริ มก่อสร้างเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2549 รวมค่า
ทีดิน และสิ งก่อสร้างทีดาํ เนินการไปแล้วประมาณ 149 ล้านบาท
อาณาเขตติดต่อตามภูมิศาสตร์
ทิศเหนือ
ติดต่อกับคลองท่าสารบางปลา
ทิศใต้
ติดต่อกับทีวา่ การอําเภอกําแพงแสน
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับเทศบาลตําบลกําแพงแสน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมูบ่ า้ นวนิดา
ตลาดคุณาวรรณอยูใ่ นทําเลทีเป็ นศูนย์กลางคมนาคม ตําแหน่งของตัวตลาดอยูใ่ กล้กบั
จุดตัดของถนนทีเดิ นทางมาจากด้านทิศเหนื อคืออําเภอสองพีน้อง จังหวัดสุ พรรณบุรี ด้านทิศใต้
ติดต่อกับเขตของอําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอบ้านโป่ ง จัง หวัดราชบุ รี ทิศ ตะวันออกติ ดกับ
อําเภอดอนตูม และอําเภอบางเลน จังหวันครปฐม ส่ วนทิศตะวันตกมีพืนทีติดกับอําเภอท่ามะกา
จัง หวัด กาญจนบุ รี เส้ น ทางคมนาคมจากทุ ก ทิ ศ ทางเป็ นถนนลาดยางสามารถเดิ น ทางสู่ ต ลาด
คุณาวรรณได้โดยสะดวก
ผังบริ เวณและแบบแปลน ของตลาดนัดคุณาวรรณ แผนผังแนวเขตทีดินทีใช้ประกอบ
การตลาดนัดคุณาวรรณทีผปู้ ระกอบการซื อสะสมและรวบรวมมาเพือใช้เป็ นสถานทีประกอบการ
ตลาดคุณาวรรณ
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ภาพที 1 แสดงแผนผังแนวเขตทีดิน จํานวน 37 ไร่ ทีใช้ประกอบการตลาดคุณาวรรณ

ภาพที 2 แบบแปลนการจัดแบ่งพืนทีเพือการพาณิ ชย์ บริ เวณตลาดคุณาวรรณ

38
การเริ มต้นของตลาดคุณาวรรณ ตลาดคุณาวรรณ เริ มประกอบการค้าขายตังแต่เริ มแรก
จนถึงปั จุบนั นับเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี มีร้านค้าเช่าพืนทีคา้ ขายในบริ เวณตลาดคุณาวรรณ
มากกว่า 1,000 ร้านค้า ในวันอาทิตย์ ตลาดนัดคุณาวรรณใช้เงินทุนเริ มต้นในการก่อสร้างไปมากกว่า
149 ล้านบาท จากการสัม ภาษณ์ เจ้า ของตลาดนัดคุ ณาวรรณ เกี ยวกับ อาชี พการงานก่อนเริ ม
ประกอบการตลาดคุ ณาวรรณอาชี พดังเดิมของครอบครัว ขายวัสดุ ก่อสร้ างจําพวกฮาร์ ดแวร์ หรื อ
สิ นค้าทัว ไปเรี ยกว่าขายเครื องเหล็ก ยกเว้นสิ นค้าจําพวก ปูน หิ น ทราย เท่านัน นอกนันขายทุก
อย่างทีเกียวข้องกับการก่อสร้าง ทํางานด้านซื อและขายวัสดุก่อสร้างได้ประมาณ 35 ปี หลังจากนัน
เกิดการเปลียนแปลงในครอบครัว จึงได้หันมาทําธุ รกิจใหม่ทีเป็ นการก่อสร้างอาคารเพือจําหน่าย
นอกเหนือจากอาชีพเดิมทีขายวัสดุก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียว
ในปี 2538 เริ มซื อที ดินเพิม 4 ไร่ โดยขอสิ นเชื อจากธนาคารกรุ งศรี ฯ และขอวงเงินใน
การก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์ จํานวน 18 ห้อง รวมขอสิ นเชื อตอนนันทังหมดประมาณ 27 ล้าน
บาท ต่อมาเมือเริ มก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์เสร็ จ ก็ขายอาคารพาณิ ชย์ชุดแรกได้ 9 ห้องๆละ
ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และได้นาํ เงินไปซื อทีดินเพิมเติมอีกหลายครัง รวม 21 ไร่ ของเดิม 6
ไร่ รวมทังสิ นเป็ น 27 ไร่ ต้องใช้เงินซื อทีดินอย่างเดียวประมาณ 80 ล้านบาท ในปี 2540 (มานะ
กาญจนแสนส่ ง 2553)

ตลาดนัดคุ ณาวรรณเริ มก่อสร้ างเมือวันที 1 พฤศจิ กายน 2539 ขณะเดี ย วกันก็มี การ
ประกอบอาชีพก่อสร้างอาคารพาณิ ชย์ สร้างสโมสร สร้างบ้านทาวน์เฮาส์ สร้างตลาดหลังละ 1 ไร่ 1
งาน สร้างไปพร้อมๆ กัน ควบคุมออกแบบการก่อสร้าง สังซื อวัสดุสินค้าด้วยตนเอง และสุ ดท้ายก็
จัดการเปิ ดตลาดได้สาํ เร็ จตามเป้ าหมาย แต่เมือหนึงสัปดาห์ผา่ นไปสิ งทีผปู้ ระกอบการไม่อยากให้มี
ก็เริ มเกิดขึน เมือพ่อค้า และแม่คา้ เริ มทยอยออกไป เริ มจากตลาดเนื อสัตว์ก่อนขายไม่ได้ สิ นค้าเน่า
เสี ย ต้องนําไปขายทีตลาดอืน ต่อมาตลาดผักก็ทยอยไปอีกร้ านค้าเริ มน้อยลง จนเหลื อไม่กีร้าน
ตลาดเสื อผ้าสามารถอยูไ่ ด้ยืนนานทีสุด และเมือเวลา 2 เดือนผ่านไปตลาดใหม่คุณาวรรณก็ตอ้ งปิ ด
ตัวลงร้านค้า 400 กว่าร้าน โยกย้ายไปทังหมด ประจวบกับถนนมาลัยแมนด้านหน้าตลาดทีเป็ นถนน
สายหลักได้งบประมาณมาใหม่ เริ มทําการก่อสร้างเป็ นถนน 4 ช่องทางเดิน ถนนทังเส้นถูกรื อถอน
มีกองดิ น หิ น พร้อมทังฝุ่ นทีเกิดจากการก่อสร้ างทําให้การเดิ นทางสัญจรไม่สะดวกเพิมขึนมาอีก
เป็ นเหตุรวมทีทาํ ให้ตลาดคุณาวรรณต้องปิ ดการดําเนินงานลง
ต่อมามีผมู้ าขอใช้พนื ทีตลาดคุณาวรรณในการจัดตลาดนัดโดยแบ่งผลกําไรให้ทางตลาด
ร้อยละ 20 ของรายได้ทีได้จากการเก็บจากร้านค้าทีมาขายสิ นค้าในตลาดนัด มีกาํ หนดสัญญา 1 ปี
สําหรับการดําเนินการ
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ผมบอกตอบตกลงโดยทันที โดยแทบจะไม่ตอ้ งคิดไตร่ ตรองอะไรเลย แต่พอเริ มทํา ก็มี
พ่อค้าแม่คา้ มาขายบ้างลุ่มๆ ดอนๆ น้อยเกินกว่าทีจะเก็บสตางค์แม่คา้ ได้ (มานะ กาญจนแสนส่ ง
2553)

หลังจากนันมาก็มีผมู้ าขอเช่าพืนทีเพือจัดทําตลาดนัดเป็ นระยะๆ ผลัดเปลียนหมุนเวียน
ไป เจ้าของตลาดคุณาวรรณเองและครอบครัว ตลอดจนเพือนๆ ต้องนําสิ นค้าทีใช้แล้วหรื อทีเรี ยกว่า
สิ นค้ามือสองมาร่ วมกับบรรดาพ่อค้า และแม่คา้ ขายกับเขาในตลาดนัดด้วย อย่างไรก็ตามจํานวน
ผูค้ นทีมาใช้บริ การกลับค่อยๆ ทยอยลดลงอีกเรื อยๆ
จึ งมี ความคิ ดว่าต้องทําอะไรสักอย่าง เพื อช่ วยพ่อค้าแม่คา้ และคนจัดตลาดนัดให้อยู่
ตลอดรอดไปให้ได้ ทําให้มีความคิดขึนว่าสิ งทีทาํ ให้ประสบความสําเร็ จต้องใช้เรื องการบริ หาร
จัดการคือ การทําให้ผซู ้ ื อพบกับผูข้ าย แต่ทีผา่ นๆ มามีผขู ้ ายแล้วแต่ยงั ขาดผูซ้ ื อ (มานะ กาญจน
แสนส่ ง 2553)
สิ งทีทาํ ได้ทีให้มีผซู ้ ือคือการทําให้ผคู ้ นรู ้วา่ จะหาซื ออะไร ซื อได้ทีไหน ซื อได้เมือไร และ
ซื อได้อย่างไร สิ งเหล่านี ตอ้ งมีการทําให้ผซู ้ ื อรู ้ได้ดว้ ยการใช้สือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพิมขึ น
เพือให้สถานการณ์ดีข ึน และพลิกฟื นกลับมาโดยเร็ ว (มานะ กาญจนแสนส่ ง 2553)

หลัง จากนัน เริ ม ทํา การประชาสัม พันธ์ ทํา การโฆษณา ทัง โทรทัศ น์ ช่ อง 5 ช่ อง 9
หนังสื อพิมพ์ วิทยุภูมิภาค วิทยุชุมชน ป้ ายโฆษณา ใบปลิว ลดราคาค่าเช่าพืนที แถมสิ งต่างๆ สร้าง
กฏระเบียบให้เอือต่อการค้าขาย หลังจากนันทําให้ผลประกอบการทีดีข ึน ผูซ้ ื อสิ นค้าเริ มเข้ามาจาก
หลายๆ พืนที ตลาดเริ มมีชือเสี ยงขึนมีพอ่ ค้า และแม่คา้ ตลอดจนผูม้ าใช้บริ การมากขึนอย่างต่อเนือง
พ่อค้าแม่คา้ อยูใ่ นระดับ 150 ราย เมือครบกําหนดสัญญาทีตกลงกับนักจัดการตลาดนัด ทีมาเช่าพืนที
ตลาดก็ตอ้ งเข้ามาบริ หารแทน โดยดําเนิ นตามแผนการทีเตรี ยมไว้อย่างต่อเนื อง เน้นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก ต่อมาตลาดก็เปลียนชือจากคลองถม 2 มาใช้คาํ ว่า “คลองถมคุณาวรรณ”
ร้านค้าเริ มเพิมขึนมาเป็ น 300 ร้านค้า ในวันอาทิตย์และวันอังคาร และอีก 1 ปี ต่อจากนัน
เป็ นปี ที 3 ร้านค้าก็เพิมขึนมา เป็ น 500 ร้านค้า ปี ที 4 ตลาดคุณาวรรณ เพิมวันศุกร์ อีก 1 วัน เป็ น
3 วัน มีตลาดนัดคลองถมทีมีร้านค้าถึง 900 ร้านค้าในวันอาทิตย์ 400 ร้านค้าในวันอังคาร และ
250 ร้านค้าในวันศุกร์ตามลําดับ (มานะ กาญจนแสนส่ ง 2553)
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ตอนที 2 รูปแบบของตลาดคุณาวรรณ
รู ปแบบและลักษณะของตลาด ตลาดนัดคุณาวรรณ เป็ นรู ปแบบของตลาดทีมีเฉพาะวันที
ทําการนัดกัน ในวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันศุกร์ ลักษณะทางกายภาพเป็ นตลาดบก ขึนอยู่ก บั
สภาพภูมิ ศาสตร์ ข องชุ ม ชนชาวกํา แพงแสนที อยู่บ นพืนที ราบกว้า งใหญ่ห่างจากแม่น าํ ลัก ษณะ
ทางการคมนาคมใช้การสัญจรทางบกหรื อเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์เป็ นส่ วนใหญ่ มีถนน
มาลัยแมนอยู่ด้านหน้าตลาด ติ ดกับตลาดคุ ณาวรรณมี ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่คือห้างเทสโก้
โลตัส บ้านเรื อนปะชาชนเขตเทศบาลอําเภอกําแพงแสน หน่วยงานราชการ โรงเรี ยนทีอยูบ่ ริ เวณ
ใกล้เ คี ย ง หน่ ว ยงานราชการประจํา อํา เภอ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํา แพงแสน
สนามบินฐานทัพอากาศกําแพงแสน และร้านค้าในเขตเทศบาลรายรอบ
ผูม้ าใช้บริ การ ส่ วนมากเป็ นหญิงมากกว่าชาย มาใช้บริ การเป็ นกลุ่มครอบครัว เพือนบ้าน
หรื อกลุ่ ม ที มี วยั ใกล้เคี ย งกัน อายุเฉลี ย ของผูม้ าใช้บ ริ ก ารอยู่ใ นช่ วง 15-35 ปี มี จาํ นวนมากที สุ ด
ร้านค้าทีมาขายในตลาดนัดมากทีสุดเป็ นร้านเสื อผ้าสําเร็ จรู ป ไม่วา่ เสื อผ้าวัยรุ่ นตามสมัยนิยม เสื อผ้า
ของผูค้ นแต่ละวัย ตังแต่เสื อผ้าเด็ก และเสื อผ้าของผูค้ นทีนิยมในชุ มชน รองลงมาของร้ านค้าใน
ตลาดเป็ นร้านขายอาหารส่ วนของร้านค้านีอยูด่ า้ นหน้ามีพืนทีตลาดติดกับถนนมาลัยแมนผูบ้ ริ โภค
มาใช้บริ การเลือกซืออาหารกันอย่างเนืองแน่นตังแต่ช่วงเวลา 16:00 นาฬิกาโดยประมาณ ตามข้อมูล
ของโครงการตลาดนัดน่าซือเครื อข่ายโรงพยาบาลกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ปี งบประมาณ 2552
ระบุวา่ มีร้านอาหารอยูถ่ ึง 103 ร้านค้าทีทาํ การสํารวจในวันศุกร์ ส่ วนทีเหลือมีร้านค้าหลากหลายไม่
ว่าจะเป็ นร้านสิ นค้ามือสอง ร้านค้าของเก่าสะสม ร้านเครื องใช้ไฟฟ้ า เครื องมือช่าง อุปกรณ์รถยนต์
รถจักรยานยนต์ และอืนๆ อีกมากมาย
รู ปแบบ ประเภทของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดคุณาวรรณ เป็ นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ที
ไม่ใช่การผลิตสิ นค้า แต่เป็ นแหล่งรวบรวมสิ นค้า ด้วยการใช้บุคลากรจํานวนมากนําสิ นค้ารู ปแบบ
ต่างๆ กัน นําเข้ามาจําหน่ายในทีเดียวกัน ด้วยจํานวนของพ่อค้า และแม่คา้ มากกว่า 1,000 ร้านค้า มี
การหมุนเวียนของผูม้ าจับจ่ายใช้สอยนับหมืนคนในวันอาทิตย์ มีการหมุนเวียนของกระแสเงินสด
จํานวนมากในแต่ละวัน
บางทีการคาดเดาของเราก็ไม่ทราบเลยว่า มีการหมุนเวียนเงินเป็ นจํานวน 4-5 ล้านบาท
ต่อคืนต่อวัน ในพืนทีตลาด 37 ไร่ กลางใจเมืองกําแพงแสน ซึ งไม่ได้อยูใ่ จกลางเมืองนครปฐม
(มานะ กาญจนแสนส่ ง 2553)
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การค้าขายมีความน่าสนใจทีมีประเภทของสิ นค้า และมีพ่อค้า แม่คา้ จํานวนมากกว่า
1,000 ราย ลู กค้าที เข้า มาจับ จ่า ยใช้สอยจํานวนนับหมืนคน มาซื อขายเป็ นประจําในช่ วงเวลา
โดยประมาณ 4 โมงเย็น ถึง 4 ทุ่ม ทุกวันอาทิตย์ วันอังคารและวันศุกร์ นับเป็ นตลาดทียิง ใหญ่ทีสุด
ในภูมิภาคนี ทีมีบริ ษทั ห้างร้าน ผูป้ ระกอบการนําผลิตภัณฑ์ ของกินของใช้ ของฝาก จากทัว ทุก
ภูมิภาคมาจัดจําหน่ายให้ซื อหา ทังเครื องเขียนแบบเรี ยน เครื องใช้ เครื องมือ เครื องมือช่างไฟฟ้ า
ช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปูน ช่างสี โทรทัศน์ วิทยุบา้ น วิทยุติดรถยนต์ เครื องเสี ยง เครื องใช้ไฟฟ้ า
เครื องซักผ้า อุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์ เครื องยนต์ โทรศัพท์บา้ น โทรศัพท์มือถือ เครื องมือช่าง
ซ่อมรถ สว่านไฟฟ้ า แม่แรง บล็อกถอดล้อ เสื อผ้าจากตลาดโบเบ้ ตลาดพาหุ รัด ตลาดโรงเกลือ
อาหารการกิน สิ นค้าพืนเมือง อีกหลากหลายพันธุ์ไม้ ไม้มงคล ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์เลียง ปลา
สวยงาม ฯลฯ
รู ปแบบการบริ หารงานในตลาดนัดคุณาวรรณ การบริ หารการดําเนิ นการภายในตลาด
คุณาวรรณ ในส่ วนของผูท้ ีมีความสนใจ ต้องการเข้ามาขายสิ นค้า ขันต้นต้องเข้ามาดูและจองสถานที
ทําเลค้าขายแจ้งประเภทสิ นค้าทีขายให้แก่ฝ่ายดูแลบริ หารจัดการเรื องแผนผังพืนทีของตลาดเพือที
กําหนดพืนทีให้ขายแก่ผตู้ อ้ งการขายสิ นค้า
ผูม้ าใช้บริ การประกอบไปด้วยผูค้ นทีมาจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายกลุ่มวัย เพศ
และสถานที มีท งั ในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคีย ง จากการศึก ษาแนวทางการบริ หาร
จัดการของตลาดคุณาวรรณ สรุ ปแยกเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ดงั นี
กลุ่มผูบ้ ริ หาร เป็ นผูค้ วบคุ มดูแลกฏระเบียบในการอยูร่ ่ วมกัน เป็ นเจ้าของตลาดและ
บริ หารจัดการ การดําเนินการ ออกความคิดเห็นมอบนโยบาย หลักการในการบริ หารจัดการตลาด
ทังทางวาจา และรู ปแบบลายลักษณ์อกั ษร ออกกฏระเบียบด้านต่างๆ เพือทําให้การค้าขายในตลาด
คล่องตัวสามารถขยายธุรกิจของร้านค้าทีมาร่ วมค้าร่ วมประกอบการด้วยกัน และพัฒนาธุ รกิจการทํา
ตลาดคุณาวรรณให้เติบโตอย่างยัง ยืน
กลุ่มผูด้ ูแล มีหน้าทีประสานงาน ความเรี ยบร้อยในการจัดตลาดนัดคุณาวรรณมีจาํ นวน
ประมาณ 30 คน ตังแต่เจ้าหน้าทีทาํ งานประจํามีหน้าที จัดหาช่องวางแผงจําหน่าย จัดเก็บรายได้
และเจ้าหน้าที ทีมาช่วยเสริ มดูแลประสานงานในวันทีมีการเปิ ดตลาดนัดมีหน้าที ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้ า จัดเก็บค่าไฟฟ้ า เจ้าหน้าทีตาํ รวจดูแลรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีดูแลระบบจราจร รวม
ไปถึงผูด้ ูแลเรื องความสะอาดจัดเก็บขยะหลังจากตลาดเลิกหรื อปิ ดประมาณ 23.00 น. ผูด้ ูแลและ
ประสานงานปกติมีงานทําเป็ นอาชี พประจําแล้ว ยังมีรายได้เสริ มทีแน่นอนในการมาช่ วยงานใน
ตลาดนัดคุณาวรรณทําให้มีรายได้เพิม ขึน รวมถึงมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ีดีข ึน
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ผูบ้ ริ หารอีกท่านหนึงเป็ นผูบ้ ริ หารดูแลทังร้านขายยามานะเภสัชและเป็ นสํานักงานของ
ตลาดนัดคุณาวรรณด้วย มีสถานทีอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันกับตลาดนัดคุณาวรรณ ให้คาํ แนะนําถึงการ
จัดการด้านการเก็บชําระเงินค่าเช่าพืนทีตงั ร้านค้าในตลาดคุณาวรรณโดยให้ขอ้ มูลว่า
การเก็บเงินโดยแบ่งพนักงานแยกเป็ นโซนพืนทีรับผิดชอบ แบ่งเป็ นโซนร้านอาหาร โซน
เสื อผ้า เครื องมือเครื องใช◌้ โดยที ส่วนด้านหน้าคื อร้านอาหารเริ มก่อนประมาณสี โมงเย็น ถ้า
หลังจากนี คนจะแน่น ทางสํานักงานตลาดจะมีแบบแปลนร้านค้าทังชื อผูข้ ายและประเภทสิ นค้า
ทีขาย บันทึ กรายการเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เพือสะดวกต่อการบริ หารจัดการอีกทางหนึ ง หาก
ภาคสนามมีปัญหาก็จะช่วยลงไปช่วยจัดการให้ (สุ ลี กาญจนแสนส่ ง 2553)

ในส่ วนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีในตลาดนัดคุณาวรรณ ผูว้ ิจยั ได้สังเกตควบคู่กบั การ
ปฏิบตั ิการภาคสนามในการเก็บเงินโดยเจ้าหน้าที ทีเก็บเงินโซนร้านอาหารนีให้ขอ้ มูลว่า
การเก็บเงิ นจะเริ มโดยประมาณ 16:00 น. เมื อเริ มเดิ นไปถึงร้านค้า เป็ นที รู้กนั บรรดา
พ่อค้าแม่คา้ จะเตรี ยมเงิ นสดไว้เพื อจ่ า ยให้เ ท่ ากับจํานวนพื นที ๆ ใช้งานในการตังร้ าน พูดจา
ล้อ เล่ น กัน ได้ส นิ ท กัน เมื อ รั บ เงิ น แล้ว จะจ่ า ยใบรั บ เงิ น ให้ต ามจํา นวนเงิ น ที รั บ มา ในโซน
ร้านอาหารนี ก็จะมีร้านค้าประเภทอืนปะปนอยูบ่ า้ งแต่จาํ นวนไม่มากนัก ส่ วนโซนเสื อผ้าข้าว
ของเครื องใช้อืนๆ ก็จะมีวิธีการดําเนิ นการเช่นเดียวกัน แต่ความหนาแน่นของผูค้ นจะมีนอ้ ยกว่า
โซนร้านอาหาร ระยะเวลาเก็บเงินจะแล้วเสร็ จในเวลา 19:00 น. โดยประมาณ และจะมีพนักงาน
อีกชุดหนึ งจะทําการเรี ยกเก็บชําระเงิ นค่าใช้บริ การไฟฟ้ าตามจํานวนดวงโคมทีใช้จริ งในแต่ละ
ร้าน (หนิง คุณาวรรณ 2553)

ระบบการตรวจสอบการจัดการด้านการเงินมีเจ้าหน้าที ซึ งเป็ นญาติกบั เจ้าของตลาดมา
ช่วยสุ่ มตรวจสอบการเรี ยกเก็บชําระเงินโดยดูจากผังของตลาด เปรี ยบเทียบกับใบเสร็ จรับเงินทีทาง
ร้านค้าได้รับไว้แล้วอีกครังหนึ ง ในบางเวลาผูบ้ ริ หารเองมีการออกพืนทีให้บริ การเพือตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อย ความต้องการของผูม้ าใช้บริ การในพืนทีตลาดนัดด้วยตนเอง เพือนําข้อมูลทีได้มา
พัฒนาการประกอบการต่อไปอีกด้วย
พ่อค้าแม่คา้ ในตลาดนัด กลุ่มพ่อค้า และแม่คา้ ทีมาจําหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคมี
ประมาณมากกว่าหนึ งพันร้ านค้า และสิ นค้าหลายชนิ ด ความน่ าสนใจของผูข้ ายอยูท่ ีตลาดขนาด
ใหญ่ พืนทีขายสิ นค้ามีมาก จํานวนผูบ้ ริ โภคสู ง สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้ง่าย พืนทีเช่า
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ราคาไม่ สู ง เมื อ เที ย บกับ ตลาดพื นที ข ้า งเคี ย งและรายได้จากการประกอบการ สร้ า งรายได้แ ละ
ผลตอบแทนเป็ นสิ งทีพึงพอใจ สามารถเลียงชีวติ และครอบครัวได้อย่างมีความสุ ข
ผูม้ าค้า ขายในตลาดนัดคุ ณ าวรรณส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพ่อ ค้า แม่ ค ้า อาชี พ หมายถึ ง ยึด การ
ประกอบการค้าขายในตลาดนัดอย่างจริ งจัง ส่ วนมากพ่อค้าแม่คา้ ทีมีถินพํานักอาศัยอยูบ่ ริ เวณไม่ไกล
จากตลาดคุณาวรรณมากนัก จากข้อมูลของทางตลาดนัดคุณาวรรณทีได้ทาํ การวิจยั พบว่ายอดขาย
สิ นค้าต่อวันของผูข้ ายสิ นค้าในตลาดนัดคุณาวรรณมีดงั นี
ตํากว่า 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 ขึนไป
ร้อยละ
2.50
(มานะ กาญจนแสนส่ ง 2552 : 46)
จากข้อมูลพืนฐานข้างต้นสรุ ปได้วา่ ร้านค้าทีมีรายได้ต งั แต่ 5,000 บาทขึนไปมีจาํ นวน
รวมกันได้ ถึงร้อยละ 34.4 ถ้าคิดจากข้อมูลร้านค้าทีมีอยูท่ ีหนึงพันราย มีครอบครัวของร้านค้าทีมา
ขายในตลาดนัดคุณาวรรณทีมีรายได้ มากกว่า 5,000 บาท ต่อวัน ถึง 344 ครอบครัวโดยประมาณ
นับว่าเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั ชุ มชนได้เป็ นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ พ่อค้า และแม่คา้ ทีมาขาย
สิ นค้าในตลาดนัดโดยเน้นคําถามไปในด้านความต้องการให้ทางผูบ้ ริ หารตลาดนัดสนับสนุนสิ งใด
เพิม เติมจากสิ งทีมีอยูใ่ นปัจจุบนั ส่ วนมากให้คาํ ตอบไปในทางเดียวกันว่ามีความพึงพอใจทีทางตลาด
ให้บริ การแล้ว
ตลาดอยูใ่ กล้บา้ นอยูส่ ามง่าม ดอนตูม จังหวัดนครปฐมเช่นเดียวกัน มาทําการขายทีตลาด
คุณาววรณทัง 3วัน ส่ วนวันอืนๆ จะไปขายของประเภทแนวสวยงาม ทีหา้ งเทสโก้โลตัส ทําการ
ขายทีแห่งนีมา 4 ปี แล้ว ผูค้ นทีเข้ามาใช้บริ การจะมีทุกเภททุกวัย ถ้าหลัง 17:00 น. จะมีผคู ้ นแน่น
มาก สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ ทางตลาดจัดให้ดีแล้วทังห้องนํา ระบบไฟฟ้ า สถานทีจอดรถ
ไม่มีปัญหาใดๆ ทีตอ้ งการอีก (พินิจ นําสิ นทอง 2553)

ตลาดนัดใช่ ว่าจะมีสินค้าคุ ณภาพตําหรื อราคาไม่สูงเสมอไป ผูว้ ิจยั เองได้พบกับร้ า น
เครื องหนังซึงทําจากหนังจระเข้ ทีมีฟาร์มอยูใ่ กล้เคียงกับตลาดคุณาวรรณ มีตวั แทนบริ ษทั ชือ คุณแร่
มาคอยให้บริ ก ารอยู่ สิ นค้า ร้ านนี มีผลิ ตภัณฑ์ทีทาํ จากจระเข้ ทังเครื องหนังส่ วนประกอบอวัยวะ
ร่ างกายใส่ พวงกุญแจ เนือจระเข้แช่แข็ง ผูว้ ิจยั เองได้ทาํ การซื อกระเป๋ าสตางค์หนังจระเข้ ทีดูแล้วมี
คุณภาพดี ฝี มือการเย็บประณี ต แต่ก่อนซื อได้ถามผูบ้ ริ หารตลาดก่อนว่าเป็ นของคุ ณภาพดี ของแท้
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หรื อไม่ ก็ได้รับคํายืนยันว่าเป็ นของคุณภาพดี เป็ นสิ นค้ามาจากฟาร์มในจังหวัดนครปฐมใกล้เคียงกับ
ตลาด ฟาร์ มนีเป็ นส่ วนหนึ งของฟาร์ มใหญ่ในสมุทรปราการทีเป็ นฟาร์ มจระเข้ทีใหญ่ทีสุดในโลก
ใกล้ๆกัน ได้มีร้านขายอาหารประเภทไก่ทอด ภายในร้านมีการตังกระทะหลายใบเต็มไปด้วยนํามัน
และไก่ทอดประเภทต่างๆ ทังเนือไก่ ซีโครงไก่ชุบแป้ งทอดทังตัว ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้ มูลว่า
เดินทางมาจากโพธาราม ราชบุรี ขายไก่ทอดมาตังแต่ตลาดคุณาวรรณเริ มเปิ ด ระยะเวลา
โดยประมาณ 10 ปี ขายทัง 3 วันทีตลาดคุณาวรรณเปิ ดเช่นเดียวกัน การทอดไก่จะทําการทอดใน
สถานที ท งั สิ นไม่มีการทอดมาจากบ้าน เพือความสดใหม่ของอาหารที ให้บริ การแก่ลูกค้า เริ ม
มาถึงตังแต่ประมาณเทียงวัน จนขายหมดไก่ทีนาํ มา ประมาณ 3 ทุ่มก็จะหมด วันทีขายดีทีสุดว่า
เป็ นวันที มีฝนตก ผูค้ นที มาจับจ่ายใช้สอยซื อหาสิ นค้าจะรี บลงมาช่ วงที ฝนหยุด รี บซื อกันราคา
ขายไก่ทอดทังตัวร้านตังราคาไว้ที 59 บาทต่อตัว (สมนึก ร้านไก่ทอด 2553)
ตอนนี ไม่มีอะไรแล้วทางตลาดทําให้ดีแล้ว หรื อถ้าจะขออีกอย่างก็คือเรื องทีจอดรถทียงั
ไม่ค่อยเรี ยบร้อยนัก (ป๊ อก เสื อผ้าวัยรุ่ น 2553)

กับคําถามในลักษณะเดิมทีวา่ ผูม้ าค้าขายมีความพึงพอใจหรื อความต้องการสิ งใดทีทาง
ตลาดสามารถตอบสนองให้กบั พ่อค้าและแม่คา้ ทีมาค้าขายในตลาดนัดคุณาวรรณเพิมขึนอีก ผูใ้ ห้
ข้อมูลอีกรายให้ขอ้ มูลว่า
เคยแจ้งทางตลาดไปแล้วเกียวกับเรื องห้องนําน้อย และไม่สะอาด แล้วก็ต่อไฟฟ้ ายาก แต่
ตอนนีเขาแก้ให้แล้ว ตอนนีกไ็ ม่มีอะไร ขายของได้กพ็ อใจแล้ว (หมู ร้านรองเท้า 2553)

ผูบ้ ริ โภคทีมาซื อสิ นค้า ในตลาดนัดคุณาวรรณกลุ่มผูบ้ ริ โภคทีมาซื อหาสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคส่ วนมากเดินทางมาพร้อมกันตามวัน เวลาทําการของตลาด คือ วันอาทิตย์ วันอังคาร และ
วันศุกร์ ในช่วงเวลาช่วงบ่ายของวัน ประกอบไปด้วยผูค้ น ทุกกลุ่มทุกวัย แม้กระทัง เด็กเล็ก กลุ่มวัย
ทํางาน กลุ่มวัยรุ่ น ชาวไทย และชาวต่างชาติ รวมไปถึงพระภิกษุสงฆ์ จากการพูดคุยระหว่างผูว้ ิจยั
และผูม้ าใช้บริ การพบว่าเหตุผลในการเลือกใช้บริ การตลาดนัดคุณาวรรณ มาจากเหตุผลดังนี
สนใจสิ นค้าทีมาจําหน่ายมาก สิ นค้าราคาถูก มีคุณภาพและทันสมัย เกิดจากการแข่งขัน
ทางการค้าทีมีหลากหลาย
ตลาดมี พื น ที จ อดรถให้ ก ับ ลู ก ค้า ที ม าซื อ สิ น ค้า ในตลาดคุ ณ าวรรณโดยไม่ ต้อ งเสี ย
ค่าใช้จา่ ย และมีเจ้าหน้าทีคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้

45
กลุ่มวัยรุ่ นสนใจเกียวกับ เสื อผ้านําสมัย โทรศัพท์มือถื อ ร้ านขายของทีระลึ ก และ
อุปกรณ์แต่งรถจักรยานยนต์
กลุ่มเด็กชอบมาวิง เล่น และมีเครื องเล่นมากมายให้เล่นโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย และมี
พ่อค้านําเครื องเล่นมาให้บริ การในสิ งทีแตกต่างออกไป เช่น รถซิ ง ชิงช้า ม้าหมุน และเครื องเล่น
สําหรับให้ตวั ลืนลงมา
ทีจอดของห้างเทสโก้โลตัส ทีมีทางเชื อมถึงกัน มาถึงกรณี ทีจอดรถ สังเกตเห็นได้วา่ มี
ผูค้ นเดินสลับไปมาระหว่างห้างเทสโก้โลตัส และตลาดคุณาวรรณ โดยไม่สามารถทราบได้วา่ มีการ
แลกเปลี ยนลู กค้าระหว่างกันมากน้อยเพียงใด ส่ วนผูม้ าซื อสิ นค้าทัว ไปให้เหตุผลของการมาซื อ
สิ นค้าในตลาดคุณาวรรณดังนี
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อยู่ใกล้ทีบา้ น ใกล้ทีทาํ งาน การเดิ นทางไปมาสะดวก เป็ น
ทางผ่านกลับบ้าน สิ นค้าราคาถูก บรรยากาศโล่งสบาย ชอบซื อของทีอยูเ่ ป็ นร้านค้าแผงลอย ข้าง
ในตลาดทีเป็ นอาคารคิดว่าน่าจะแพงกว่าข้างนอก (ศรี สุดา แจ่มศรี และคณะ 2553)
ชอบซื อเครื องมื อ ของใช้มือ สองแบบคลองถม แล้ว ก็ไ ม่ ต ้องไปไกลถึ งคลองถมใน
กรุ งเทพฯ ของก็เหมือนๆ กัน ราคาก็ไม่ต่างกันมาก มาเดือนละครังเพราะบ้านอยู่ไกลอยูท่ ี ดอน
เจดีย ์ สุ พรรณฯ (ศักดิWศรี อินทร์บาํ รุ ง 2553)
มากับพ่อบ้าน ส่ วนมากมาซื ออาหาร ของสด ของแห้ง ของใช้ในบ้านในครัว กระเป๋ า
รองเท้ามีบา้ งบางครังจํานวนเงินทีใช้แต่ละครังไม่เท่ากัน ขึนอยูก่ บั ของทีซื อถ้าของใหญ่พวกปัX ม
นําก็ใช้เงินมากหน่อย (วิไล อินทร์บาํ รุ ง 2553)
มาซื อเฟื องหน้า กับเฟื องท้ายเสตนเลส รถมอไซด์ครับ มีของให้เลือกเยอะดี คนขายเขา
ช่วยแต่งให้ดว้ ย ของแท้ไม่มีหรอกพีพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถพวกนี ของแท้ตอ้ งออกจากบริ ษทั ที
ขายรถ เขาจะทําแต่อะไหล่เดิมๆ แบบติดรถ (ต่าย กําแพงแสน 2553)
ไม่ได้แต่งซิ งแข่งหรอกครับ แต่งเอาไว้ไปคุยไปอวดกันมากกว่า หรื อไม่กโ็ ชว์สาว มีเป็ น
แก๊งส์เลยครับ แก๊งส์ผมประมาณ 20 คัน น่าจะได้ ของราคาไม่แพง มีแบบใหม่ๆ ให้เลือกก่อนที
อืน (เสก หนองงูเหลือม 2553)
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รู ปแบบ ข้อปฏิบตั ิ กฎระเบียบ การใช้บริ การตลาดคุณาวรรณ ตลาดคุณาวรรณเปิ ดให้
พ่อค้า แม่คา้ ทีสนใจมาค้าขาย แต่ตอ้ งยึดหลักปฏิบตั ิตามกฏระเบียบทีทางตลาดได้วางไว้ โดยการ
ถ่ายทอดทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เป็ นเอกสารแจ้งให้ทราบโดยทัว กัน เช่น
พ่อค้า และแม่คา้ ต้องจองแผงขายสิ นค้าทุกครังล่วงหน้าก่อนวันทีมาขาย 1 สัปดาห์ เช่น
ขายวันอาทิตย์ตอ้ งจองวันอาทิตย์น ีเพือขายในวันอาทิตย์หน้าในราคา 100 บาทต่อแผง
พ่อค้า แม่คา้ ทีไม่จองแผงขายสิ นค้าล่วงหน้าไว้ตอ้ งเสี ยค่าขายสิ นค้าในพืนทีแผงละ 120
บาทต่อแผง
พ่อค้า แม่คา้ ต้องเข้าพืนทีขายสิ นค้าก่อนเวลา 15.00 น.
พ่อค้า แม่คา้ ต้องใช้ไฟฟ้ า แสงสว่าง เป็ นหลอดชนิดประหยัดสี ขาว ใช้ได้แผงละไม่เกิน
100 วัตต์ ถ้าเกินจากนีตลาดคิดค่าใช้จา่ ยตามความเหมาะสมจากการใช้งานจริ ง โดยเจ้าหน้าทีทีดูแล
เรื องไฟฟ้ า
พ่อค้า แม่คา้ ไม่สามารถนําแผงทีจองไปจําหน่ายให้กบั บุคคลอืน หากทางตลาดทราบจะ
ตัดสิ ทธ์ในการจําหน่ายสิ นค้าพืนทีน นั
รู ป แบบการถ่ า ยทอดมาตรการควบคุ ม ทางสั ง คม การยึด ถื อ ปฏิ บ ัติ สื บ ต่ อ กัน มาใน
ลักษณะของจารี ตปะเพณี ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ สังคมของการอยูร่ ่ วมกันในตลาดนัดคุณาวรรณด้วย
เช่นกัน เมือผูด้ ูแลถ่ายทอดกฏระเบียบให้กบั พ่อค้า และแม่คา้ รับทราบกฏระเบียบจากรุ่ นแรกๆ แล้ว
การถ่ายทอดทางสังคมก็เกิดขึนเพราะทุกคนมีการรับรู้กฏระเบียบร่ วมกัน ยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน หาก
พบว่าบุคคลใดทําผิดกฏระเบียบ พ่อค้า แม่คา้ ด้วยกันเองก็นาํ กฏระเบียบมาใช้เตือนผูก้ ระทําผิดเพือ
เป็ นการควบคุมตรวจสอบกันเอง เป็ นการรักษาความยุติธรรมภายใต้กฏระเบียบทีต งั ไว้ อีกประการ
หนึงมีเจ้าหน้าทีคอยสอดส่ องดูแลเกียวกับการประพฤติปฏิบตั ิของแม่คา้ ให้เป็ นไปตามกฏระเบียบที
มีอยู่
การมีส่วนร่ วม และให้บริ การต่อสังคม ตลาดคุณาวรรณมีการจัดกิจกรรมเป็ นประจําทุก
ปี เพือให้พอ่ ค้า และแม่คา้ ทําบุญประจําปี ด้วยกัน โดยการบริ จาคทรัพย์คนละเล็กละน้อย หรื อร่ วม
แรงกายแรงใจในการทําบุญทํากุศลถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์จาํ นวน 200-300 รู ป และสร้าง
พระพุทธรู ปขนาดใหญ่เพือความเป็ นสิ ริมงคลแก่พอ่ ค้า แม่คา้ จัดให้มีดนตรี ลูกทุ่ง การแสดงดนตรี
เพือให้พ่อค้า แม่ค ้า และประชาชนทัว ไป ได้มี ส่ วนร่ วมในการเข้า ชมโดยไม่ต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่า ย
นอกจากนี ยงั มีการจับฉลากแจกรางวัลเป็ นสร้ อยคอทองคํา และรางวัลอืนๆ ให้แก่ผูท้ ีมาจับจ่าย
สิ นค้า โดยเขียนชือทีอยูน่ าํ ไปใส่ กล่องชิงโชคแล้วนํามาจับรางวัลหาผูโ้ ชคดี เป็ นครังคราวไป มีการ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเกียวกับเรื องในหน่วยงานราชการ หรื องานบุญ
งานกุศล เช่น งานผูกพันธสี มา ปิ ดทองฝังลูกนิมิตร หรื อการเปิ ดการเรี ยนการสอนฝึ กอาชีพของ
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กรมพัฒนาแรงงานจังหวัดนครปฐม ข่าวการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเทคโนโลยีนครปฐม และ
แม้ก ระทัง งานประจํา ปี ปิ ดทองวัด ห้ ว ยจระเข้ห รื อ งานอื น ๆ ตามเทศกาลต่ า งๆ ทางตลาดก็ ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนันๆ
รู ปแบบการช่ วยเหลื อเกื อกูลระหว่างกันในตลาดนัดคุ ณาวรรณ ตลาดได้จดั ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เป็ นสื อกลางประกาศโฆษณาให้พอ่ ค้า แม่คา้ และลูกค้าให้เกิดความสะดวกเมือเกิดมี
ปั ญหาเช่น จอดรถกีดขวางการจราจร เด็กพลัดหลงจากผูป้ กครอง กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง จัดให้มี
หน่วยปฐมพยาบาล บริ การแก่พอ่ ค้า แม่คา้ และลูกค้าทีมาใช้บริ การทีตลาดคุณาวรรณ มีท งั ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่าย หรื อจ่ายตามความเป็ นจริ ง ตลาดจัดให้มีเจ้าหน้าทีตาํ รวจ คอยสอดส่ องดูแลความ
สงบเรี ยบร้ อยของพ่อค้า แม่คา้ และประชาชนทีมาใช้บริ การให้เกิ ดความปลอดภัยในชี วิต และ
ทรัพย์สิน ให้บริ การนําดืมนําใช้ ห้องสุ ขาไว้ให้ใช้บริ การอย่างเพียงพอ จัดให้มีทีจอดรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ให้จอดโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และมีการดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบของ
การจอด พ่อค้า แม่คา้ ช่วยเหลือเกือกูลกัน โดยผูท้ ีมีกาํ ลัง และความสามารถมากกว่า เช่น ผูช้ ายมัก
ช่วยเหลือผูท้ ีมีกาํ ลังหรื อความสามารถน้อยกว่าผูห้ ญิง เมือคราวเดือดร้อน อย่างในกรณี ฝนตก ฝ่ าย
ชายได้ช่วยผูห้ ญิงเก็บของ เก็บสิ นค้า เช่น เสื อผ้า ซึ งเป็ นภาพทีน่าประทับใจอย่างยิง หรื อมีรถของ
พ่อ ค้า แม่ ค ้า เสี ย ก็ ช่ ว ยเหลื อ ซึ งกัน และกัน จนสามารถเดิ น ทางกลับ สู่ ที ห มายได้ พ่ อ ค้า แม่ ค ้า
ช่วยเหลือตลาดคุณาวรรณโดยการปฏิบตั ิตามกฏระเบียบทีได้ต งั ไว้ เช่น ไม่ใช้ไฟเกิน ใช้ไฟตามที
กําหนด หรื อ เข้า-ออกพืนทีขายตามวันเวลาทีกาํ หนดไว้ หรื อ ตลาดขอความร่ วมมือให้ช่วยกันรักษา
ความสะอาดก็ปฎิบตั ิตามร่ วมกันเป็ นอย่างดี
ตอนที 3

กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาดคุณาวรรณ
ผูบ้ ริ หารตลาดคุณาวรรณได้กาํ หนดแผนกลยุทธ์การประกอบการไว้หลายด้านดังนี
3.1 วิสัยทัศน์ ต้องการเป็ นศูนย์รวมของการค้าปลีกทีใหญ่ทีสุดในภูมิภาค
3.2 พันธกิจ จําหน่ า ยสิ นค้าทุกประเภททีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการในการดําเนินชีวิต และสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภค , พัฒนาพืนทีรองรับการขยายตัว
ของตลาด และได้มาตรฐานสากล การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดในปัจจุบนั
3.4 เป้ าหมาย ต้องการขยายพืนทีจากเดิมมีพืนที 37 ไร่ ขยายเพิมอีก 10 ไร่ จํานวน
ร้านค้าเพิม เป็ น 1,500 ร้านค้า มีเงินทุนหมุนเวียนในตลาดประมาณขันตํา 15,000,000 บาท/เดือน
3.5 นโยบาย ความต้องการทีให้ตลาดมีสินค้าหลากหลาย ผูท้ ีมาค้าขายมาจากหลาย
อาชี พ
มีพ่อค้า และแม่คา้ จํานวนมากในพืนทีขนาดใหญ่ เป็ นศูนย์รวมการค้าทุกชนิ ดให้
ประชาชน พ่อค้า แม่คา้ เลื อกขายสิ นค้าตามความถนัดหรื อตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดย

48
คํานึงถึงความสะอาดถูกสุ ขลักษณะ ต้องการให้ผบู้ ริ โภคมาซื อสิ นค้าทีตลาดคุณาวรรณซึ งมีสินค้า
หลายประเภทตามความต้องการ
3.6 การปฏิบตั ิการเชิงรุ ก ในการประกอบการตลาดนัดสิ งสําคัญคือทําให้ผซู้ ื อและผูข้ าย
มาพบกันในตลาดผูบ้ ริ หารมองเห็นความสําคัญในข้อนีโดยการเน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก
ทังการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์รายการ เช่น โทรทัศน์ ช่อง 5 ช่อง 9 หนังสื อพิมพ์ วิทยุภูมิภาค
วิทยุชุมชน ป้ ายโฆษณา ใบปลิว เป็ นต้น เพือช่วยให้ผซู้ ื อและผูข้ ายมาพบกันเพือแลกเปลียนสิ นค้า
และเงินตรา
สิ งที สาํ คัญคือการบริ หารจัดการตลาดให้เข้าสู่ มาตราฐานสากลจาก คือการที ได้รับป้ าย
มาตราฐานตลาดน่าซื อจากกระทรวงสาธารณะสุ ข (สุ ลี กาญจนแสนส่ ง 2553)

3.7 กลยุทธ์การแข่งขันตลาดเสรี ตลาดนัดนับเป็ นสถานที ทีมีการแข่งขันกันในรู ปแบบ
ของตลาดแข่งขันเสรี ทังทางด้านรู ปแบบของสิ นค้าทีนาํ มาขาย วัสดุและคุณภาพการผลิตผูซ้ ื อเลือก
ซื อสิ นค้าได้ตามความพอใจของตนเองได้จบั ต้องสิ นค้าก่อนซื อ การแข่งขันทางด้านราคา ผูบ้ ริ โภค
สามารถต่อรองราคาได้ดว้ ยตนเอง วีธีการนําเสนอสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ ทังตะโกนเรี ยก สร้างความ
สนใจด้วยการใช้ผคู้ นมุงดูสินค้าในร้านค้าตามความถนัดของผูข้ าย ร้านค้าในตลาดนัดคุณาวรรณมี
จํานวนร้านค้า และประเภทของสิ นค้ามากพอทีไม่ทาํ ให้เกิดการผูกขาดการขายสิ นค้า นับเป็ นสิ งทีดี
สําหรับผูบ้ ริ โภคในการมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซือสิ นค้า
3.8 กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง สิ งอํานวยในตลาดนัดคุณาวรรณทีแตกต่างจากตลาดนัด
โดยทัว ไปคือ มีผซู้ ื อ และมีผขู้ ายทีมีปริ มาณมาก สิ นค้าเฉพาะทางเช่นในตลาดทีเป็ นอาคารถาวรที
ให้บริ การนักแต่งรถจักรยานยนต์ครบทัง 7 วัน สิ งอํานวยความสะดวกทีมี เช่นไฟฟ้ า นําประปา มี
การสร้างสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นโดยไม่คิดมูลค่า มีมุมอ่านหนังสื อ มุมนัง พักคอยในส่ วนหย่อม
สําหรับผูต้ ิดตามทีเดินทางมาด้วยและทําธุระเสร็ จแล้วมานัง รอได้
ตอนที 4 ปัญหา อุปสรรค จากการประกอบการตลาดคุณาวรรณ และแนวทางการแก้ปัญหา
4.1 ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ การประกอบการใดๆ ล้วนแต่มีปัญหาและ
อุปสรรคแทบทังสิ นทังการเริ มต้น การออกแบบ การดําเนินการ และการปรับปรุ งให้ดีข ึน การตลาด
รวมถึงการทีกลุ่มคนจํานวนมากเข้ามาอยูใ่ นชุ มชนเดียวกันย่อมทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคบ้าง
อธิบายได้ดงั นี
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การหาแหล่งเงินทุนเริ มต้นสําหรับใช้ในการประกอบการ รวมถึงการรักษาสภาพคล่อง
ทางการเงินให้เหมาะสมกับการดําเนินการ
การรักษาวงจรการดําเนิ นธุ กิจให้อยูใ่ นช่วงการเติบโตคงที หรื อการทําให้ตลาดมีความ
ยัง ยืนตลอดระยะเวลาทีดาํ เนินกิจการ
กลุ่ ม วัย รุ่ น ฝ่ าฝื นกฎระเบี ย บในการใช้ร ถใช้ ถ นนร่ ว มกัน ในบริ เ วณตลาดนัด ขับ
รถจักรยานยนต์ดว้ ยความเร็ วเป็ นทีหวาดเสี ยวต่อผูม้ าใช้บริ การ
ผูด้ ูแลแผงบางคนมีสัมพันธภาพกับร้านค้าในทางทีไม่ถูกต้อง ช่ วยผูค้ า้ ปกปิ ดในเรื อง
เงือนเวลาในการจองพืนที หรื อจองให้ และรับสิ นบนจากผูค้ า้ ไม่ปฏิบตั ิไปตามหลักเกณฑ์ ก็ถูก
พวกผูค้ า้ ด้วยกันเอง คอยจับผิดในพฤติกรรมทีมีความลําเอียงช่วยเหลือผูค้ า้ รายอืน
ปั ญหาทะเลาะวิวาทมาจากภายนอกตลาดของผูค้ า้ หรื อเกิดขึนภายในตลาดเองด้วยเรื อง
ต่างๆ บางทีมองหน้าแล้วไม่คอ่ ยสบอารมณ์กพ็ าพวกชกต่อยตีกนั ส่ งเสี ยงทะเลาะกัน
การขายสิ นค้าประเภทเดียวกันของผูค้ า้ ด้วยกันเองทีอยูร่ ้านค้าใกล้กนั และทําการขายตัด
ราคากันเอง
4.2 แนวทางการแก้ปัญหาในการประกอบการ โดยการเข้าหาแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ทีให้สินเชือของการลงทุนเริ มแรกเมือดําเนินการ
ทําการส่ งเสริ มการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนืองและเหมาะสม เพิมกล
ยุทธ์การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์เพือเป็ นการใช้ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบปากต่อปาก
ผูบ้ ริ หารกับผูด้ ู แลในตลาดคุ ณาวรรณ ให้ความไว้วางใจซึ งกันและกัน มอบอํานาจ
เด็ดขาดในการตัดสิ นใจเกียวกับปั ญหาทีเกิดขึนในตลาดภายใต้กฏระเบียบและข้อตกลงร่ วมกันใน
การดูแลความเรี ยบร้อย ความเป็ นระเบียบและความปลอดภัย
ผูด้ ูแลทีเกียวกับแผงสิ นค้ากับพ่อค้า แม่คา้ สร้างกฏระเบียบ ดูแลอํานวยความสะดวกใน
พืนทีขายสิ นค้าร่ วมกัน เช่ น การจองแผงทีจาํ หน่ ายสิ นค้า การเปลียนแปลงเวลาขาย การเปลี ยน
ตําแหน่งทําเลค้าขายจุดใหม่ อัตราค่าบริ การพืนทีขายสิ นค้าและชนิดของสิ นค้าให้ชดั เจน
การทุ จริ ต ต่อหน้า ที ข องพนัก งาน การรั บ สิ นบน การช่ ว ยเหลื อเอนเอี ย งไม่ใ ห้ค วาม
ถูกต้องเป็ นธรรมในกฏระเบียบแก่ผคู้ า้ ผูบ้ ริ หารทราบเรื องก็ให้ผดู้ ูแลผูน้  นั พ้นสภาพ เพือไม่ให้เป็ น
แบบอย่างแก่ผดู้ ูแลคนอืนๆ ต่อไปเพือให้กฎระเบียบทีมีร่วมกันสามารถใช้ได้ตอ่ ไป
ผูด้ ูแลเกียวกับการจราจรทีให้บริ การกับลูกค้า สร้างความพึงพอใจในการดูแลรถพาหนะ
ทีนาํ มาจอด สร้างความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สินของผูม้ าใช้บริ การอย่างสู งสุ ด ติดตังไฟฟ้ า
แสงสว่างทัว ทังบริ เวณทีจอดรถ

50
การแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท ระหว่างร้านค้าด้วยกันเองผูด้ ูแลในตลาดนัดคุณาวรรณ
ให้ขอ้ มูลว่า
ร้านค้าที มีปัญหากัน มีท งั ทะเลาะกันมาจากที อืนไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาส่ วนตัวหรื อปั ญหา
จากการค้าขายก็มี หรื อว่ามามีปัญหากันในทีน ีกพ็ อมี จะแก้ปัญหาด้วยการจัดพืนทีให้อยูห่ ่ างกัน
สํา หรั บพ่อค้า หรื อแม่ ค ้าที มีเ รื องกันอยู่ หรื อหนทางป้ องกันไว้ก่อนที จะมี ปั ญหาตามมาคื อ
ร้านค้าที ขายของชนิ ดเดี ยวกันจะจัดให้มีระยะของร้านค้าให้ห่างกันไว้ก่อน (อุมาพร ทานุ พล
2553)

ด้านสถานที ควรเพิมพืนทีบริ การให้เพียงพอกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ควรเพิม
โครงหลังคากันฝน ปิ ดฝาท่อระบายนํา หาผูใ้ ช้บริ การพืนทีในอาคารให้เต็มพืนที จัดพืนทีให้สะอาด
เรี ยบร้อย
ด้านราคา การปรับลดราคาลงของค่าเช่าพืนทีและค่าบริ การไฟฟ้ า การไม่มาขายของใน
วันทีจองพืนทีไว้แล้วมาขายในวันเปิ ดนัดต่อไปไม่ควรคิดเงินเพิม และการปรับราคาค่าเช่าพืนทีของ
ตลาดในวันอังคาร และวันศุกร์ให้ลดราคาลง
ด้านการจราจร ควรปรับปรุ งเรื องการจราจรให้สะดวก ทังการเข้า-ออก การจอด การ
ดูแลความปลอดภัย
ด้านสาธารณูปโภค การปรับปรุ งเรื องห้องนํา-ส้วม ควรเพิม จํานวน และปริ มาณการไหล
ของนําในห้องนําให้ดีข ึน ควรเพิม จุดต่อนําดีและจุดต่อเต้ารับของระบบไฟฟ้ า
ด้านความปลอดภัย ต้องการให้ทางตลาดเพิม เจ้าหน้าทีดูแลความปลอดภัย เพิมแสงสว่าง
ในทีจอดรถ และลดปริ มาณของขอทานในพืนทีตลาด

บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั งนี เป็ นการศึ ก ษาเรื อง รู ป แบบและกลยุท ธ์ ก ารประกอบการตลาดนัด
คุ ณาวรรณ ตําบลทุ่ง กระพัง โหม อําเภอกําแพงแสน จัง หวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
มีวตั ถุประสงค์ในการทําวิจยั เพือ 1) ศึกษาถึงรู ปแบบของตลาดนัดคุณาวรรณ 2) ศึกษากลยุทธ์การ
ประกอบการการตลาดนัดคุณาวรรณ 3) ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการประกอบการตลาดนัด
และแนวทางการแก้ปัญหา
1. สรุปผลการวิจัย
การดําเนิ นการวิจยั ในครังนี เริ มแรกด้วยการสังเกตุสภาพพืนทีภายในตลาดคุณาวรรณ
ทีมีพืนทีขนาดใหญ่ พืนทีตงร้
ั านค้าและเส้นทางการสัญจรรวมเนือทีถึง 37 ไร่ มีจาํ นวนพ่อค้าและ
แม่คา้ พร้อมทังสิ นค้าหลากหลายชนิด มีตลาดในลักษณะเดียวกันทีเกิดมาภายหลังตลาดคุณาวรรณ
ในรู ป แบบลัก ษณะเดี ย วกันอยู่บ ริ เวณใกล้เคี ย งไม่ ห่า งกันมากนัก แต่ ก ารเปิ ดวันนัด จะเปิ ดใน
วันจันทร์ พฤหัสฯ และวันเสาร์ เป็ นการเปิ ดตลาดนัดสลับวันกับตลาดคุณาวรรณ รวมถึงตลาดนัด
ตามชุมชนหมูบ่ า้ นขนาดเล็กกระจายอยูท่ วั ไป
วิธีคน้ หาข้อมูล การประกอบการตลาดนัดอีกประการหนึ งคือการสัม ภาษณ์ ระดับลึ ก
โดยขอข้อมูลจากผูป้ ระกอบการและผูเ้ กียวข้องกับการใช้บริ การตลาดนัด จากประวัติความเป็ นมา
ของเจ้าของกิจการตลาดคุณาวรรณก่อนทีจะประสบความสําเร็ จ ก็ตอ้ งใช้แรงกายแรงใจทุ่มเทลงไป
ในการสร้างตลาด สร้างมวลชนให้เข้ามาซื อขายแลกเปลียนสิ นค้าเป็ นเงินตรา ต้องใช้แรงบันดาล
ใจความตังใจทีมีอยูเ่ ดิม ความมุ่งมัน ความอดทนอย่างสู ง และยังต้องพัฒนาตลาดอย่างต่อเนืองเพือ
รักษาฐานลูกค้าทีร่วมใช้บริ การในตลาดนัดคุณาวรรณให้ยงั ยืน
ผลลัพธ์ทีได้จากการวิจยั พบว่าการประกอบการตลาดนัดไม่ได้สร้ างรายได้ให้กบั ตัว
ผูป้ ระกอบการและครอบครัวเท่านัน แต่การทําให้มีสถานทีจดั จําหน่ายสิ นค้าเป็ นการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติดว้ ยการสร้างอาชีพค้าขายให้กบั บรรดาพ่อค้า และแม่คา้ ทีอยูร่ ายรอบชุมชน สร้าง
อาชีพให้กบั พนักงานทีมาร่ วมงานในการจัดการตลาด สร้างความทันสมัยด้วยสิ นค้ารู ปแบบใหม่ๆ
เข้าสู่ ชุมชน ตลอดจนจ่ายภาษีรายได้จากการประกอบการให้รัฐบาลเพือเป็ นการพัฒนาประเทศชาติ
อีกทางหนึงด้วย
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ประโยชน์ ที ไ ด้รั บ จากการวิจ ัย เรื อ งรู ป แบบและกลยุท ธ์ ก ารประกอบการตลาดนัด
คุณาวรรณ จากการทีเป็ นตัวอย่างของตลาดทีประสบความสําเร็ จในการดําเนินการ ให้กบั ผูป้ ระกอบ
ผูป้ ระกอบการรายอื นๆ ที ดาํ เนิ น การอยู่แล้ว หรื อผูป้ ระกอบการรายใหม่ ที ส นใจในธุ รกิ จ การ
ประกอบการตลาดนัด จะได้ศึกษาเพิมเติมทังในเรื องของรู ปแบบ กลยุทธ์การบริ หารจัดการ ปั ญหา
อุปสรรคในการดําเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหา สรุ ปได้ดงั รายละเอียดข้างล่างนี
รู ปแบบของตลาดนัดคุณาวรรณ ตลาดนัดคุณาวรรณเป็ นรู ปแบบตลาดนัดประจําถิน มี
การจัดนัด 3 วันต่อสัปดาห์ โดยจัดเป็ นตลาดบกอยูใ่ กล้แหล่งชุมชน มีการคมนาคมทางรถยนต์ดวก
รู ปแบบร้านค้าเป็ นลักษณะการตังร้านประจําทีเดิมในทุกนัดเพือความสะดวกของลูกค้าประจํา ร้าน
ทีตงเป็
ั นลักษณะชัว คราว ทังร้านค้าแผงลอย ร้านค้าผ้าปูกบั พืน ร้านค้ารถเข็น หาบเร่ แผงลอย การค้า
มีลกั ษณะแบบการค้าปลีกจากพ่อค้า และแม่คา้ คนกลาง หรื อตัวแทนผูผ้ ลิตสู่ มือผูบ้ ริ โภค ตลาดมี
พืนทีรวมทังสิ น 37 ไร่ จํานวนร้านค้าประมาณ 1,200 ร้านค้าในวันอาทิตย์ 400 ร้านค้าในวันอังคาร
ส่ วนในวันศุกร์ จาํ นวนร้านค้า 200 ร้านค้า มีผบู้ ริ โภคมาใช้จ่ายในตลาดประมาณ 20,000 คน ในวัน
อาทิตย์ ส่ วนวันอังคารมีประมาณ 5,000 คน และ 2,000 คน ในวันศุกร์ มีเงินหมุนเวียนในตลาดไม่
ตํากว่า 2,500,000 บาทต่อสัปดาห์ หรื อในหนึงปี 120 ล้านบาท โดยประมาณ
จากความน่าสนใจเกียวกับภายในตลาดมีอาคารถาวรมีหลังคากันแดดกันฝน มีทีตงวาง
ั
สิ นค้าเป็ นมาตราฐานเรี ยบร้อย แต่กลับมีลูกค้าเข้ามาใช้บริ การน้อยนัน ผูม้ าใช้บริ การซื อสิ นค้ามี
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสิ นค้าในทีนีน่าจะมีราคาแพงกว่าสิ นค้าทีเป็ นแผงลอย หรื อวางกับ
พืนอยูภ่ ายนอกอาคาร จึงนิยมจะเดินเลือกซือสิ นค้าจากร้านค้าเป็ นแผงลอยมากกว่าในอาคาร
การบริ หารดําเนิ นการตลาดนัดคุณาวรรณ ผูบ้ ริ หาร เป็ นผูค้ วบคุมดูแลกฏระเบียบใน
การอยูร่ ่ วมกัน ออกความคิดเห็ นมอบนโยบาย หลักการในการบริ หารจัดการตลาด ทังทางวาจา
และรู ปแบบลายลักษณ์ อกั ษร ออกกฏระเบียบด้านต่างๆ เพือทําให้การค้าขายในตลาดคล่องตัว
สามารถขยายธุ รกิจของร้านค้าทีมาร่ วมค้าร่ วมประกอบการด้วยกัน เพือพัฒนาธุ รกิจการประกอบ
การตลาดนัดคุณาวรรณให้เติบโตอย่างยัง ยืน
กลุ่มผูด้ ูแลหรื อพนักงานประจํา ทําหน้าทีให้บริ การในร้านขายยามานะเภสัชควบคู่ไป
ด้วย หน้า ที ที ไ ด้รับ มอบหมายเป็ นลํา ดับ ชันจากผูบ้ ริ หารถ่ า ยทอดสู่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ มี วนั หยุด ประจํา
สัปดาห์ของพนักงานประจําในวันเสาร์ ส่ วนพนักงานภายนอกทีมาช่วยงานเสริ มในวันทีมีการเปิ ด
ตลาดนัดคุณาวรรณ มีเจ้าหน้าที ทีมีความเชี ยวชาญเฉพาะทาง เช่น งานรักษาความปลอดภัยได้รับ
การช่ วยเหลื อจากเจ้าหน้าทีตาํ รวจท้องที งานไฟฟ้ าใช้บริ ก ารจากหน่ วยงานของการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาคกําแพงแสน เป็ นต้น มีเจ้าหน้าทีประสานงาน ความเรี ยบร้อยในการจัดตลาดนัดคุณาวรรณ
ประมาณ 30 คน
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การตัดสิ นใจเลือกซื อของผูบ้ ริ โภคในตลาดคุณาวรรณ ระดับของผูบ้ ริ โภคทีมาจับจ่าย
ซือสิ นค้าในตลาดคุณาวรรณแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. ระดับล่าง เป็ นกลุ่มลูกค้าทีมีรายได้น้อย ไม่เน้นคุณภาพ แต่เน้นปริ มาณ ราคาไม่
แพง ส่ วนมากซือไว้ใช้ในครอบครัว ได้แก่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภค สิ นค้าใช้แล้ว
2. ระดับกลาง เป็ นกลุ่มลูกค้าทํางานทีมีรายได้ระดับปานกลาง เน้นคุณภาพ ไม่เน้น
ปริ มาณและราคา จะต้องไม่ถูก หรื อแพงเกิ นไปได้แก่สินค้าสมัยนิ ยม เสื อผ้าแนวใหม่ เครื องมือ
เครื องใช้ทีช่วยอํานวยความสะดวก เครื องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์
3. ระดับสู ง เป็ นกลุ่มลูกค้านักธุ รกิจทีมีรายได้สูง เน้นคุณภาพ ไม่เน้นปริ มาณ ได้แก่
สิ นค้าจําพวกของประดับตกแต่ง ของเก่าสะสม เครื องหนังจระเข้จากฟาร์มใกล้เคียง
กลยุ ท ธ์ ก ารประกอบการตลาดนัด คุ ณ าวรรณ กลยุท ธ์ บ ริ ห ารจัด การ และมุ ม มอง
ผูบ้ ริ หารมีความต้องการสร้างตลาดคุณาวรรณให้เป็ นศูนย์กลาง การค้าปลีกขนาดใหญ่ในภูมิภาค
โดยตอบสนองความต้อ งการของผู้บ ริ โ ภคทางด้า นสิ น ค้า ที ห ลากหลาย ครอบครุ ม ในการใช้
ชีวิตประจําวันด้วยความเป็ นมาตราฐานของสิ นค้าและบริ การ มีพนั ธกิจ นโยบายและเป้ าหมายที
ชัดเจนในการประกอบการทีจะพัฒนาตลาดตามหลักวิชาบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ด้านผลิ ตภัณฑ์ ความหลากหลายของพ่อค้า และแม่คา้ ทําให้เกิ ดการมีสินค้า
หลากหลายประเภทตามมา ความแตกต่างของสิ นค้าทีเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่มีคุณภาพทีต่างกัน
หรื อการทีพ่อค้า และแม่คา้ นําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ทันสมัยเข้ามาขาย เป็ นเหตุให้ผูบ้ ริ โภคมี
ทางเลือกในการเปรี ยบเทียบสิ นค้าในตลาดนัดคุณาวรรณมากขึน
กลยุทธ์ดา้ นราคา ในส่ วนของตลาดกับผูค้ า้ มีการลดราคาค่าเช่าพืนทีในวันอังคารและวัน
ศุกร์ทีมีผมู้ าใช้บริ การน้อย ส่ วนร้านค้ากับผูบ้ ริ โภคเป็ นลักษณะของการแข่งขันเสรี การแข่งขันด้าน
ราคาตําเป็ นปัจจัยในการทําตลาด ผูค้ า้ ปลีกสามารถลดราคาสิ นค้าของตนเองได้โดยอิสระ
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขาย มีการใช้สือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือให้มีผมู้ าใช้บริ การเพิม
อย่างต่อเนื อง ทังทางโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9 หนังสื อพิมพ์ วิทยุภูมิภาค วิทยุชุมชน ป้ ายโฆษณา
ใบปลิว การลดราคาค่าเช่าพืนที แถมสิ งต่างๆ ให้กบั ผูม้ าใช้บริ การ
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย การขยายลูกค้าของตลาดนัดคุณาวรรณทีมีผลิตภัณฑ์
เป็ นพืนทีตงร้
ั านค้ารายได้มาจากค่าเช่าพืนที ลักษณะการให้บริ การประเภทหนึ ง นอกจากการขาย
พืนทีเช่าตังร้านค้าด้วยการส่ งเสริ มการขาย การบอกต่อของผูค้ า้ ขายทีมาขายสิ นค้าก็เป็ นช่องทางที
สําคัญ และเป็ นช่องทางทีนาํ ผูค้ า้ ขายเข้ามาใช้พนที
ื ได้อย่างมาก
ปั ญหาทีเกิดขึนและแนวทางการป้ องกันแก้ไขในการประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ
การประกอบการไม่ว่าจะเป็ นวิชาชี พใดล้วนมีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการแทบทังสิ น

54
ผูบ้ ริ หารจะต้องหาต้นเหตุแห่ งปั ญหา วิเคราะห์การแก้ปัญหา หาวิธีแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง หรื อตามสายงาน
ตลาดคุ ณ าวรรณผูบ้ ริ หารให้ค วามสํา คัญ ของปั ญหา และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและ
บริ ก าร ให้ดียิง ขึนจึงทําการค้นหาความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การตลาดคุ ณาวรรณ ด้วยตัวเอง
สามารถสรุ ปปัญหาและการปรับปรุ งทีควรทําเป็ นข้อๆ ดังนี
1. ด้านสถานที
2. ด้านราคา
3. ด้านการจัดการจราจร
4. ด้านสาธารณุปโภค
5. ด้านความปลอดภัย
ทังนี ผูบ้ ริ หารและทีมงานตลาดคุณาวรรณได้ทาํ การปรับปรุ งคุณภาพทีกล่าวข้างต้นใน
ทุกๆ ด้านเพือตอบสนองความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้าทีมาใช้บริ การอย่างต่อเนือง
2. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระกอบการตลาดนัดเป็ นผูท้ ีสร้างงาน สร้างรายได้ไม่ใช่เฉพาะ
ต่อตัวผูป้ ระกอบการเอง แต่ยงั เป็ นการกระจายรายได้ และสร้างโอกาสในการดําเนินธุ รกิจไปสู่ ผอู้ ยู่
ร่ วมในสังคมทังใกล้เคียง และรายรอบสถานทีจดั ตลาดนัด และบรรดาพ่อค้าแม่คา้ มืออาชี พทีอยู่
ห่างไกล รวมถึงผูบ้ ริ โภคทียงั ได้ความสะดวกสบายรับบริ การทีใกล้บา้ น ผูป้ ระกอบการตลาดนัดเอง
ต้องเผชิญความเสี ยง ความไม่แน่นอนของรายได้ ประสบความล้มเหลวของการเปิ ดกิจการในระยะ
เริ มแรกไม่สามารถทําได้ตามแนวคิดทีวางไว้ตงแต่
ั แรก แต่ผปู้ ระกอบการตลาดนัดคุณาวรรณยังยืน
หยัดมาได้จนถึงทุกวันนี ด้วยความมุ่งมัน ทีตอ้ งการพัฒนาตลาดนัดในชุมชน เพือสร้างรายได้ความ
เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สร้ า งความเจริ ญทันสมัย ในสิ นค้าอุ ปโภค บริ โภค ให้ก บั ตนเองและ
ครอบครัว รวมถึงความมุ่งมัน และแรงบันดาลใจทีจะพัฒนาชุมชนท้องถิน เพือทําให้คุณภาพชีวิตดี
ขึน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของผูป้ ระกอบการตามงานวิจยั ของ มานะ กาญจนแสนส่ ง (2552: 2) ที
ทําวิจยั เรื องความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การตลาดคุณาวรรณ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็ น
การหาความพึงพอใจ ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ หาปั ญหาทีเกิดขีน และแนวทางการแก้ปัญหา
สําหรับการประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจุบนั ตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภคขนาดใหญ่ ได้มีการปรับปรุ ง
เปลียนแปลงสถานทีจาํ หน่ายจากตลาดดังเดิมทีผบู้ ริ โภควิง เข้ามาหาตลาดในเมือง ไปเป็ นแบบตลาด
ขนาดใหญ่ที มีสิ นค้าครบครั น วิง เข้า ไปหากลุ่ มผูบ้ ริ โภคตามชุ ม ชน เช่ น ห้า งเทสโก้โลตัส ร้ า น
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สะดวกซือต่างๆ เพราะฉะนันการประกอบการตลาดนัดจึงเป็ นรู ปแบบของการนําตลาดไปหาชุมชน
สอดคล้องกับแนวคิดของ (เกียรติ จิวกุล และคณะ 2525 : 3) ทีกล่าวว่าแหล่งซื อขายแลกเปลียน
สิ นค้าของคนไทย ได้มีการเปลียนแปลงและพัฒนา ทังในด้านทีตงั รู ปแบบ ตลอดจนประเภทของ
สิ นค้า ตามสภาพแวดล้อมทังทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ซึงเปลียนไปในแต่ละสมัย
3. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
3.1 ข้อเสนอแนะเพือการวางแผน แนวทางการประกอบการตลาดนัดเพือเป็ นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชี พ สํา หรั บผูป้ ระกอบการรายใหม่ใ นการวางแผน การดํา เนิ นการ และการ
ปรับปรุ งการประกอบการให้ดีขึน จากการวิจยั พบว่า
บุคคลทีจะประกอบการตลาดนัด จะต้องมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของตลาดนัด ที
กําเนิดเกิดขึนได้ไม่ยากนัก แต่การทีจะรักษาความยัง ยืนของสภาพตลาดให้คงอยูอ่ ย่างยัง ยืน เป็ นสิ ง
ทียากกว่า จะต้องศึก ษาถึ ง การจัดการสถานที การตลาดและส่ วนประสมการตลาด การจัดการ
บุคลากร การจัดการการเงิ น การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ การตอบแทนสังคม หรื อชุ มชนใกล้เคียง
อย่างรอบคอบ
สถานทีใช้ทาํ ตลาดนัด ปั จจัยในการเลือกทําเลทีตงของตลาดนั
ั
บเป็ นส่ วนสําคัญอันดับ
ต้นๆ ของการประกอบการตลาดนัด ควรอยูใ่ นทีตงที
ั มีการคมนาคมสะดวก ปั จจุบนั นี ต้องนับการ
เดิ น ทางสั ญจรทางบก หรื อ ด้ว ยรถยนต์เ ป็ นหลัก ควรอยู่ใ กล้วดั โรงเรี ย น โรงพยาบาล สถาน
ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ มต้นทีเกิดขึน ทังค่าจัดซื อ จัดหาทีดิน หรื อ
ภาระทีเกิดขึนจากค่าเช่าทีดินทีใช้ประกอบการตลาดนัด ซึ งนับเป็ นต้นทุนการผลิตทีสูงมาก รวมถึง
ข้อผูกมัด และเงือนไขในการเช่าสถานที ทีอาจมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมข้างเคียงสถานทีเช่าทํา
ตลาดนัด ทังสถานทีจอดรถทีมีความสําคัญอันดับต้นๆ ทังส่ วนของพ่อค้าแม่คา้ และผูม้ าซื อของ
ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างในร้านค้า และส่ วนกลาง ระบบนําปะปาทีนาํ มาจ่ายว่ามีระดับแรงดันพอเพียง
ต่อความต้องการใช้ เมือเทียบกับจํานวนร้านค้าหรื อไม่ อีกประการหนึงสําหรับผูป้ ระกอบการตลาด
คือความสะอาดของพืนที ทีตอ้ งดูแลอย่างต่อเนือง
ประเภทของร้ า นค้า ตลาดนัดเป็ นรู ป แบบของการค้าปลี ก ความหลายของสิ นค้า ที
บรรดาพ่อค้าแม่คา้ นํามาขาย และความวุน่ วายสับสนของผูค้ นทีมาเลือกซือสิ นค้า นับเป็ นเสน่ห์อย่าง
หนึงของตลาดนัด ผูบ้ ริ หารประกอบการจะต้องจัดให้มีร้านค้าจําหน่ายสิ นค้าทีครอบคลุม เหมาะสม
กับความต้องการของชุมชนหรื อให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในชุมชนให้มากทีสุด
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริ หาร จะต้องให้ความสําคัญกับวัฏจักรของสิ นค้า ทีมี
ช่วงแนะนํา ช่วงเจริ ญเติบโต ช่วงคงที ช่วงเสื อมถอย จําเป็ นจะต้องกระตุน้ ให้ตลาดมีความตืนตัวอยู่
ตลอดเวลา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การลดแลกแจกแถมในบางโอกาส นับเป็ นความพึงพอใจ
อย่างหนึง ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญและกระทําอย่างต่อเนือง
คุณภาพของสิ นค้า สิ นค้าทีนาํ มาขายในตลาดนัด คุณภาพของสิ นค้าขึนอยูก่ บั ร้านค้า
ทีมาขาย และความรับผิดชอบขันต้นควรเกิ ดขึนกับร้ านค้าแต่ละร้ านเอง แต่ถ้าสิ นค้านันเกิ ดการ
ไม่ได้คุณภาพอย่างต่อเนือง และมีจาํ นวนมากก็จะทําให้เกิดการบอกต่อ ปากต่อปาก ทําให้ชือเสี ยง
ของตลาดเกิดการเสี ยหายตามมาด้วย อาจเป็ นต้นเหตุทีทาํ ให้ผมู้ าซือลดลงได้
การพัฒนาอาคารตลาดถาวร จากการวิเคราะห์ผมู้ าซือสิ นค้าภายในตลาดนัดคุณาวรรณที
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสิ นค้าทีอยูใ่ นอาคารตลาดทีเป็ นสิ งปลูกสร้าง น่าจะมีราคาทีแพง
กว่าในตลาดแผงลอย ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าควรแยกกลุ่มเป้ าหมายของผูม้ าซื อสิ นค้าไปอีกกลุ่มหนึ ง
เป็ นสิ นค้าเฉพาะทางใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างของสิ นค้า ทีไม่เน้นกลยุทธ์ตน้ ทุนตํา โดยการลด
ราคาค่าเช่ าพืนทีในช่วงแรกเพือดึ งดูดความน่าสนใจของผูล้ งทุน ช่ วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบต่างๆ ทังส่ วนของตลาดเอง และช่วยเหลือร้านค้าทีนาํ สิ นค้าเข้ามาจําหน่าย
3.2 ข้อเสนอแนะเพือการทําวิจยั ครังต่อไป สําหรับผูท้ ีจะทําวิจยั ครังต่อไปในเรื องการ
ประกอบการตลาดนัดในชุมชน สิ งทีน่าสนใจอีกประการหนึงคือ การเปรี ยบเทียบของผูท้ ีมาทําการ
ซื อสิ นค้าในตลาดนัดชุ มชน กับห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่จากต่างชาติ เช่นห้างเทสโก้ โลตัส ใน
เรื องของกลุ่มลูกค้า วัตถุประสงค์ สิ นค้าทีเลือกซือและบริ การ มีความแตกต่างกันในด้านใดบ้าง เพือ
เป็ นการต่อยอดพัฒนาตลาดนัดชุมชนให้ยงั ยืนต่อไป
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ภาพที 3 หนังสื อรับรองจากมหาวิทยาลัย
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แนวคําถามทีใ ช้ สัมภาษณ์เจ้ าของ ผู้ประกอบการตลาดนัดคุณาวรรณ
ตอนที 1

ความเป็ นมาของตลาดคุณาวรรณ
1. ประวัติส่วนตัว เจ้าของและผูบ้ ริ หารตลาดนัดคุณาวรรณ
2. สถานทีต/งั ตลาดนัดคุณาวรรณ
3. ผังบริ เวณและแบบแปลน ของตลาดนัดคุณาวรรณ
4. การเริ มต้นของตลาดคุณาวรรณ

ตอนที 2 รูปแบบของตลาดคุณาวรรณ
1. รู ปแบบและลักษณะของตลาด
2. รู ปแบบ ประเภทของร้านค้าและผลิตภัณฑ์
3. รู ปแบบการบริ หารงานในตลาดนัดคุณาวรรณ
4. พ่อค้าแม่คา้ ในตลาดนัด
5. ผูบ้ ริ โภคทีมาซื/อสิ นค้าในตลาดนัด
6. รู ปแบบ ข้อปฏิบตั ิ กฎระเบียบ การใช้บริ การตลาดคุณาวรรณ
7. รู ปแบบการถ่ายทอดมาตรการควบคุมทางสังคม
8. การมีส่วนร่ วม และให้บริ การต่อสังคม
9. รู ปแบบการช่วยเหลือเกื/อกูลระหว่างกันในตลาดนัดคุณาวรรณ
ตอนที 3 กลยุทธ์ การบริหารจัดการตลาดคุณาวรรณ
1. วิสัยทัศน์
2. พันธกิจ
3. เป้ าหมาย
4. นโยบาย
5. การปฏิบตั ิการเชิงรุ ก
6. กลยุทธ์การแข่งขันตลาดเสรี
7. กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง

65
ตอนที 4 ปัญหา อุปสรรค จากการประกอบการตลาดคุณาวรรณ และแนวทางการแก้ปัญหา
1. ปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบการ
2. แนวทางการแก้ปัญหาในการประกอบการ
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ประวัติความเป็ นมาของจังหวัดนครปฐม และอําเภอกําแพงแสน
ความเป็ นมาของจังหวัดนครปฐม เป็ นอู่อารยธรรมสํา คัญที มีประวัติความเป็ นมา
ยาวนานในแผ่นดินสุ วรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั/น
ตั/งอยู่ริมทะเล เป็ นเมืองเก่าแก่ มีความเจริ ญรุ่ งเรื องมานับตั/งแต่สมัยสุ วรรณภูมิ และเป็ นราชธานี
สําคัญในสมัยทวารวดี ในยุคนั/น นครปฐมเป็ นแหล่งเผยแพร่ อารยธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ ง
รวมทั/งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็ นศูนย์กลางของความเจริ ญ มีชนชาติต่าง ๆอพยพเข้ามาตั/งถิน
ฐานอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ/นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสนํ/าทีไหลผ่าน
ตัวเมืองเปลียนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปตั/งหลักแหล่งอยูร่ ิ มนํ/า และสร้างเมืองใหม่ข/ ึนชื อ
“เมืองนครไชยศรี ” หรื อ “ศรี วชิ ยั ” นครปฐมจึงกลายเป็ นเมืองร้างมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี จนกระทัง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขณะทีทรงยังผนวชได้ธุดงค์ไปพบพระปฐมเจดีย ์ และทรง
เห็นว่าเป็ นเจดียอ์ งค์ใหญ่ไม่มีทีใดเทียบเท่า ครั/นเมือได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ ให้ก่อเจดียแ์ บบลังกา
ครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ชือว่า“พระปฐมเจดีย”์ ทรงปฏิสังขรณ์สิงต่าง ๆ ในบริ เวณองค์พระปฐม
เจดียใ์ ห้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดียบ์ ูชาเพือให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ/นต่อมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เริ มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผา่ นเมืองนครปฐม
ซึ งขณะนั/นยังเป็ นป่ ารก พระองค์จึงโปรดฯ ให้ยา้ ยเมืองจากตําบลท่านา อําเภอนครชัยศรี มาตั/งที
บริ เวณองค์พระปฐมเจดียเ์ หมือนเช่นครั/งสมัยโบราณ ครั/นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ เป็ นทีเสด็จแปรพระราชฐานและฝึ กซ้อมรบแบบ
เสื อป่ า โดยโปรดฯ ให้ตดั ถนนเพิมขึ/นอีกหลายสาย รวมทั/งสร้างสะพานเจริ ญศรัทธาข้ามคลองเจดีย ์
บูชาเชือมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย ์ ตลอดจนสร้างพระร่ วงโรจนฤทธิJ ทางด้านทิศ
เหนือขององค์พระปฐมเจดียแ์ ละบูรณะองค์พระปฐมเจดียใ์ ห้สมบูรณ์สวยงามดังทีเห็นอยูใ่ นปั จจุบนั
และได้โปรดให้เปลียนชือจากเมือง “นครไชยศรี ” เป็ น“นครปฐม
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ภาพที 4 แผนทีจงั หวัดนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน เป็ นอําเภอหนึงในจังหวัดนครปฐม ตั/งอยูท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรี ยงตามเข็มนาฬิกา ดังนี/
ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสองพีนอ้ ง (จังหวัดสุ พรรณบุรี)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอบางเลนและอําเภอดอนตูม
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเมืองนครปฐม และอําเภอบ้านโป่ ง (จังหวัดราชบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี)
ในอดีตอําเภอกําแพงแสนเป็ น เมืองกําแพงแสน (มีอายุราวพุทธศตวรรษที 11-16) ซึ ง
เป็ นเพียงเมืองเล็ก ๆ สันนิษฐานว่าน่าจะมีฐานะเป็ นเมืองบริ วารของเมืองนครไชยศรี มากกว่าจะเป็ น
เมืองทีต/งั อยูอ่ ย่างอิสระ ตําแหน่งกลางเมืองเก่าอยูท่ ีประมาณเส้นรุ ้งที 13 องศา 39 ลิปดา 20 พิลิปดา
เหนือ และเส้นแวง 99 องศา 57 ลิปดา 57 พิลิปดาตะวันออก เป็ นเมืองโบราณสมัยทวารวดีทีมีขนาด
เล็กและตั/งอยูไ่ ม่ไกลจากเมืองนครไชยศรี คือมีระยะห่ างกันประมาณ 24 กิโลเมตร ตั/งอยู่ก ึงกลาง
ระหว่างเมืองใหญ่ 2 เมือง คือเมืองอู่ทองและเมืองนครไชยศรี ปั จจุบนั บริ เวณเมืองเก่ากําแพงแสน
เป็ นพื/นทีของกรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึงใช้เป็ นค่ายลูกเสื อ ตั/งอยูท่ ีหมู่ที 5 ตําบลทุ่ง
ขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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อําเภอกํา แพงแสนได้ต/ งั ขึ/ นครั/ งแรกเมื อปี พ.ศ. 2449 ที วดั ห้ว ยพระ ตํา บลห้ว ยพระ
อําเภอดอนตูม โดยใช้ชือว่า อําเภอกําแพงแสน ตั/งตามชือเมืองโบราณ ต่อมาได้ปี พ.ศ. 2453 ได้ยา้ ย
ทีต/งั อําเภอใหม่จากวัดห้วยพระไปทีชายทุ่งสามแก้วห่างจากทีต/งั เดิมไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ประมาณ 1.6 กิ โลเมตร และได้เปลียนชื ออําเภอจากเดิ มตามชื อหมู่บา้ นว่า อําเภอสามแก้ว ตั/งอยู่
จนถึ งปี พ.ศ. 2460 จึงได้กลับมาใช้ชือว่า อําเภอกําแพงแสน ตามเดิม เพือเป็ นการรักษาชื อเมือง
โบราณไว้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ได้ยา้ ยทีว่าการอําเภอกําแพงแสนจากทีต/ งั ชายทุ่งสามแก้ว มาตั/ง
ทีว่าการอําเภอใหม่ริมคลองท่าสาร-บางปลา บริ เวณบ้านยาง ติดถนนมาลัยแมน (ถนนนครปฐมสุ พ รรณบุ รี ) หมู่ ที 13 ตํา บลทุ่ ง กระพัง โหม ห่ า งจากที ต/ งั เดิ ม ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
ประมาณ 14 กิ โลเมตร และเมือปี พ.ศ. 2532 ได้ยา้ ยทีว่าการอําเภอกําแพงแสนไปสร้ างทีว่าการ
อํา เภอหลัง ใหม่ ณ ที ดิ น ที ราษฎรได้บ ริ จาคให้ริ ม ถนนมาลัย แมน ห่ า งจากที ต/ งั เดิ ม ไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ตรงข้ามโรงเรี ยนกําแพงแสนวิทยา ส่ วนทีต/ งั เดิมได้ใช้เป็ น
สํานักงานเทศบาลตําบลกําแพงแสน
คําขวัญจังหวัดนครปฐม “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน
สนามจันทร์ลน้ พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดียเ์ สี ยดฟ้ า”
คําขวัญอําเภอกําแพงแสน “เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิ ต
การเกษตร เขตพื/นดินเนื/อดี อนุสาวรี ยอ์ ินทรศักดิJศจี ปฐมพีแห่งความร่ มเย็น”
ทีอยูท่ ีวา่ การอําเภอ ถนนมาลัยแมน หมู่ที 7 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์
0-3435-1086, 0-3428-1102
เนื/อที/พื/นที
405.019 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทัว ไป แบบมรสุ ม มี 3 ฤดู
ฤดูร้อนช่วงเดือน กุมภาพันธ์-กรกฎาคม ฤดูฝนช่วงเดือนสิ งหาคม-พฤศจิกายน
ฤดูหนาวช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม
ข้อมูลการปกครอง ประกอบด้วย 1) ตําบล 15 แห่ง 2) หมู่บา้ น 202 แห่ง
3) เทศบาล 1 แห่ง 4) อบต 15 แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิ จประกอบด้วย1) อาชี พหลักได้แก่ พืชไร่ เช่น อ้อย หน่อไม้ฝรัง
ข้าวโพดอ่อน และ เลี/ยงสัตว์ เช่น วัวนม, หมู, ไก่ 2) อาชีพเสริ ม ได้แก่ เย็บรองเท้า ผลิตไม้แขวน
เสื/ อ บุหญ้าแฝกกันแมลง ผลิตปลานิลแดดเดียว
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ภาพประกอบตลาดนัดคุณาวรรณ
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ภาพที 5 เจ้าของและผูบ้ ริ หารตลาดคุณาวรรณ คุณมานะ กาญจนแสนส่ ง

ภาพที 6 มุมสู งพื/นทีโดยรวมขนาด 37 ไร่ ตลาดคุณาวรรณ
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ภาพที 7 ป้ ายประชาสัมพันธ์ตลาด

ภาพที 8 ป้ ายตลาด และสนามเด็กเล่น
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ภาพที 9 บรรยากาศทัว ไป ของตลาดนัดคุณาวรรณ

ภาพที 10 สิ นค้าทัว ไป ของเก่าใช้แล้ว
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ภาพที 11 สิ นค้าเครื องมือเก่า

ภาพที 12 สิ นค้าหลากหลายทีนาํ มาจําหน่าย
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ภาพที 13 การมีส่วนร่ วมของชาวตลาด

ภาพที 14 ทําบุญประจําทุกๆ ปี

76

ภาพที 15 สถานทีจาํ หน่ายส่ วนทีเป็ นอาคารถาวร

ภาพที 16 แนวเส้นแบ่งร้านค้าแผงลอย (ล็อค)
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ภาพที 17 สร้างสนามเด็กเล่นเพือการพักคอยผูท้ ีมาซื/อสิ นค้า

ภาพที 18 การจัดตั/งร้านของร้านค้า
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ภาพที 19 ภาพสํานักงานของตลาดนัดคุณาวรรณ

79
ประวัติผ้วู จิ ัย
ชือ-สกุล นายณรงค์ศกั ดิJ ปิ นเกล้า
ทีอยู่
1010/28 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 081-933-2593
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535 สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ ากําลัง
มหาวิทยาลัยสยาม
พ.ศ. 2551 ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิ ต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2545-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั
พ.ศ. 2532-2540

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั พรสี วลี วิศวกรรม จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั ธนวินท์ เอ็มแอนด์อี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เอฟริ ก เทรด จํากัด
ผูจ้ ดั การส่ วนติดตั/งฝ่ ายวิศวกรรม บริ ษทั แคเรี ยร์ (ประเทศไทย)จํากัด

