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บทคัดยอ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพือ่ศึกษาบริบทของตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี 2) เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม การ
วิจัยนี้ใชวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบดวยการสัมภาษณเชิงลึก 
และการสัมภาษณกลุมเฉพาะ ผูใหขอมูลแบงเปน 2 กลุม คือ ผูประชาสัมพันธตลาดอมยิ้ม และผูคาใน
ตลาดอมยิ้ม  วิจัยนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในการเลือกผูใหขอมูลและ
ใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณเชิงลึก ขอมูลจากการสัมภาษณจะนํามาวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะห
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดจากการรวมมือกันระหวางวัดวาป
สุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง และคนในชุมชน เพื่อจัดสรรพื้นท่ีภายในวัดใหเกิด
ประโยชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และใหคนในชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน โดย
สินคาภายในตลาดอมยิ้มเปนสินคาชุมชน อาหารท่ัวไป และสินคาจิปาถะเปนหลัก ซึ่งใหบริการในเสาร 
และวันอาทิตยเทานั้น 2) การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดอมยิ้มมีการจัดต้ัง
นโยบายภายในตลาด โดยกําหนดใหผูคาลดการใชถุงพลาสติกเพื่อตองการทําตลาดอมยิ้มใหเปนตลาดท่ี
ปราศจากขยะพลาสติก โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช คือการนําวัสดุเหลือใชหรือวัสดุ
ท่ีเปนมิตรตอธรรมชาติมาออกแบบหรือประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑ เชน ใบตอง นิตยสารเกาทําเปนถุง
กระดาษ เปนตน  เพื่อลดขยะและลดการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ลดภาวะโลกรอน และลดตนทุน
ในการซื้อบรรจุภัณฑ ซึ่งจากงานวิจัยผูจัดการตลาดอมยิ้มสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุง
หรือพัฒนาในดานการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตางๆ ของตลาดใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนได 
 

คําสําคัญ: เศรษฐกิจหมุนเวียน, ตลาดชุมชน 
 

ABSTRACT 
 The main purposes of this research, were to study 1 )  the context of Omyim 
Market, Chom  Bueng District, Ratchaburi Province, 2 )  strategic management according to 
the circular economy of  Omyim market. This research used a qualitative research 
methodology consisting of in-depth interviews and interviews with specific groups. Data 
providers were divided into 2  groups:  public relation or who were knowledgeable about 
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ซอนปรากฏการณทางสังคมท่ีบอกเลาเรื่องราวของเมืองนั้นๆ รวมท้ังตัวช้ีวัดการพัฒนาของเมืองได ต้ังแต
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนในชุมชนก็จะสะทอนไดจากการ
จัดการตลาดในเมืองนั้นเชนเดียวกัน ตลาดยังเปนพื้นท่ีท่ีเขาถึงไดและตอนรับผูคนตางถ่ิน การ
แลกเปล่ียนในตลาดจึงเปนมากกวาตัวสินคา แตคือการแลกเปล่ียนความสัมพันธระหวางผูคน (พชร      
สูงเดน, 2562) นอกจากสรางเศรษฐกิจ ตลาดชุมชนยังใหประโยชนอื่นๆ ท้ังในดานสุขภาพจากการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน (“วิถีชุมชน สรางเศรษฐกิจ
ฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560) 
 เชนเดียวกัน ตลาดอมย้ิม ตลาดวิถีไทยยอนยุคจอมบึง ต้ังอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ตําบล
จองบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกิดจากความรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จอมบึง และคนในชุมชน ซึ่งตลาดอมยิ้ม มีการรวมกันอนุรักษธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยมีการใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอธรรมชาติ หรือจากวัสดุเหลือใช ซึ่งนํามาออกแบบหรือ
ทําเปนบรรจุภัณฑใหมแทนการใชถุงพลาสติก เชน ใบตอง  ถุงกระดาษ ใบจาก เพื่อเปนการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ท้ังนี้เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชนหันมาใสใจในดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
 การวิจัยในพื้นท่ีตลาดอมย้ิม อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดจาก
การรวมมือกันจากคนในชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ ตลาด
อมยิ้มยังมีแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการใหผูคาลดการใชพลาสติก เพื่อลด
ปริมาณขยะ โดยใชใบตองแทนภาชนะท่ีเปนพลาสติก และใชถุงกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ แทนถุงพลาสติก 
ซึ่งผลกระทบของการใชพลาสติกนั้นมีมากมาย รวมถึงเกิดภาวะโลกรอน ดวยเหตุนี้การลดใชถุงพลาสติก
จึงเปนส่ิงท่ีควรตระหนักอยางมากในปจจุบัน และตลาดอมยิ้มเปนตลาดท่ีชวยรักษาส่ิงแวดลอมดวยการ
ลดใชพลาสติก ดังนั้น การอนุรักษธรรมชาติของตลาดอมย้ิมเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเปนตลาดท่ีนาสนใจ
และสามารถพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอไปไดอีก 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาบริบทของตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 1. แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีออกแบบมาเพื่อคืนสภาพใหแกวัสดุของ
ผลิตภัณฑตางๆ แทนท่ีจะกลายเปนขยะหรือของเสีย และท้ิงไปในข้ันตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่ง
ขยะเหลานั้นอาจจะทําใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และเปนการเพิ่มปริมาณขยะ เพื่อแกปญหา
ดังกลาว ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบ
วัสดุ ผลิตภัณฑ สรางนวัตกรรมใหมๆ ต้ังแตกระบวนการผลิต เพื่อลดการเกิดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจหมุนเวียนแบงวัสดุในระบบออกเปน 2 แบบ คือ 1) กลุ มวัสดชุีวภาพ 
(biological materials) หรือวัสดุทีม่าจากสารธรรมชาติ และผานกระบวนการท่ีแทบไมปนเปอน
สารเคมี ทําใหยอยสลายคืนสูส่ิงแวดลอมตอไปได 2) กลุมวัสดุทางเทคนิค (technical materials) ท่ี
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Omyim market management and traders. This research used purposive sampling method 
to select data and interview forms for in-depth interviews. Data from the interview will be 
analyzed using content analysis method. 
 The results of the research are as follows: 1 )  Omyim market is a community 
market resulting from the cooperation between Wapi Suthawas temple, Chom bueng 
University and people in the community in order to allocate the area within the temple 
to benefit, supporting community economy and people in the community participate in 
various activities within the community. The products in the Omyim market are mainly 
community products, general food and miscellaneous goods. Which is serviced on 
Saturday and Sunday only?  2 )  Strategic management according to the circular economy 
of Omyim market has a policy within the market By requiring traders to reduce the use of 
plastic bags in order to Omyim market as a market without plastic waste. By applying the 
concept of circular economy by using waste materials or materials that are friendly to 
nature design or apply as new packaging such as banana leaves, old magazines, made into 
paper bags, etc. to reduce waste and reduce the impact on the environment, reduce 
global warming. According to the research, Omyim market managers can apply the 
information to improve or develop management in according to the circular economy of 
the market to be more efficient. 
 

Keywords: The circular economy, community market 
 
บทนํา   
 เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชให
คุมคาท่ีสุดหรือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเพื่อคืนสภาพใหแกวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ 
แทนท่ีจะกลายเปนขยะหรือของเสีย และท้ิงไปในข้ันตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่งขยะเหลานั้นอาจจะ
ทําใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เชน ภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เปนตน ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบวัสดุใหม สราง
ระบบการผลิตใหม สรางนวัตกรรมใหมๆ และการใชซ้ําก็ถือเปนการสรางคุณคาท่ีดีข้ึนและสรางความ
ยั่งยืนใหกับส่ิงแวดลอม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกดวย (SCG, 2563) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังเปนการอนุรักษธรรมชาติ จากท่ีมีการคืนสภาพวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ โดยไมใหกลายเปน
ขยะท่ีจะตองท้ิงไปหลังจากการบริโภค และไมใหเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ซึ่งปจจุบันธุรกิจตางๆ ได
มีการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกตใชในธุรกิจของตนเอง รวมท้ังในชุมชนตางๆ ไดมี
การสรางกิจกรรมภายในชุมชน เชน ตลาดชุมชน โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชในการ
ดําเนินการตลาดชุมชน 
 ตลาดชุมชน เปนตลาดท่ีจะมีความเปนทองถ่ิน ต้ังแตวัตถุดิบอาหาร วัฒนธรรมการกิน ทาที
ของผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้นท่ีออกมาจับจายใชสอย จนถึงบรรยากาศของชุมชนนั้น ในแตละท่ีลวน
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ซอนปรากฏการณทางสังคมท่ีบอกเลาเรื่องราวของเมืองนั้นๆ รวมท้ังตัวช้ีวัดการพัฒนาของเมืองได ต้ังแต
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนในชุมชนก็จะสะทอนไดจากการ
จัดการตลาดในเมืองนั้นเชนเดียวกัน ตลาดยังเปนพื้นท่ีท่ีเขาถึงไดและตอนรับผูคนตางถ่ิน การ
แลกเปล่ียนในตลาดจึงเปนมากกวาตัวสินคา แตคือการแลกเปล่ียนความสัมพันธระหวางผูคน (พชร      
สูงเดน, 2562) นอกจากสรางเศรษฐกิจ ตลาดชุมชนยังใหประโยชนอื่นๆ ท้ังในดานสุขภาพจากการ
บริโภคอาหารท่ีปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน (“วิถีชุมชน สรางเศรษฐกิจ
ฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560) 
 เชนเดียวกัน ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยยอนยุคจอมบึง ต้ังอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ตําบล
จองบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกิดจากความรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จอมบึง และคนในชุมชน ซึ่งตลาดอมยิ้ม มีการรวมกันอนุรักษธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
โดยมีการใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอธรรมชาติ หรือจากวัสดุเหลือใช ซึ่งนํามาออกแบบหรือ
ทําเปนบรรจุภัณฑใหมแทนการใชถุงพลาสติก เชน ใบตอง  ถุงกระดาษ ใบจาก เพื่อเปนการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ท้ังนี้เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชนหันมาใสใจในดานส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
 การวิจัยในพื้นท่ีตลาดอมยิ้ม อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดจาก
การรวมมือกันจากคนในชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนท่ีเขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ ตลาด
อมยิ้มยังมีแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดวยการใหผูคาลดการใชพลาสติก เพื่อลด
ปริมาณขยะ โดยใชใบตองแทนภาชนะท่ีเปนพลาสติก และใชถุงกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ แทนถุงพลาสติก 
ซึ่งผลกระทบของการใชพลาสติกนั้นมีมากมาย รวมถึงเกิดภาวะโลกรอน ดวยเหตุนี้การลดใชถุงพลาสติก
จึงเปนส่ิงท่ีควรตระหนักอยางมากในปจจุบัน และตลาดอมยิ้มเปนตลาดท่ีชวยรักษาส่ิงแวดลอมดวยการ
ลดใชพลาสติก ดังนั้น การอนุรักษธรรมชาติของตลาดอมยิ้มเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเปนตลาดท่ีนาสนใจ
และสามารถพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอไปไดอีก 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาบริบทของตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 1. แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีออกแบบมาเพื่อคืนสภาพใหแกวัสดุของ
ผลิตภัณฑตางๆ แทนท่ีจะกลายเปนขยะหรือของเสีย และท้ิงไปในข้ันตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่ง
ขยะเหลานั้นอาจจะทําใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม และเปนการเพิ่มปริมาณขยะ เพื่อแกปญหา
ดังกลาว ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบ
วัสดุ ผลิตภัณฑ สรางนวัตกรรมใหมๆ ต้ังแตกระบวนการผลิต เพื่อลดการเกิดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจหมุนเวียนแบงวัสดุในระบบออกเปน 2 แบบ คือ 1) กลุ มวัสดชุีวภาพ 
(biological materials) หรือวัสดุที่มาจากสารธรรมชาติ และผานกระบวนการท่ีแทบไมปนเปอน
สารเคมี ทําใหยอยสลายคืนสูส่ิงแวดลอมตอไปได 2) กลุมวัสดุทางเทคนิค (technical materials) ท่ี
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Omyim market management and traders. This research used purposive sampling method 
to select data and interview forms for in-depth interviews. Data from the interview will be 
analyzed using content analysis method. 
 The results of the research are as follows: 1 )  Omyim market is a community 
market resulting from the cooperation between Wapi Suthawas temple, Chom bueng 
University and people in the community in order to allocate the area within the temple 
to benefit, supporting community economy and people in the community participate in 
various activities within the community. The products in the Omyim market are mainly 
community products, general food and miscellaneous goods. Which is serviced on 
Saturday and Sunday only?  2 )  Strategic management according to the circular economy 
of Omyim market has a policy within the market By requiring traders to reduce the use of 
plastic bags in order to Omyim market as a market without plastic waste. By applying the 
concept of circular economy by using waste materials or materials that are friendly to 
nature design or apply as new packaging such as banana leaves, old magazines, made into 
paper bags, etc. to reduce waste and reduce the impact on the environment, reduce 
global warming. According to the research, Omyim market managers can apply the 
information to improve or develop management in according to the circular economy of 
the market to be more efficient. 
 

Keywords: The circular economy, community market 
 
บทนํา   
 เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปนการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชให
คุมคาท่ีสุดหรือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเพื่อคืนสภาพใหแกวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ 
แทนท่ีจะกลายเปนขยะหรือของเสีย และท้ิงไปในข้ันตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่งขยะเหลานั้นอาจจะ
ทําใหเกิดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เชน ภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เปนตน ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบวัสดุใหม สราง
ระบบการผลิตใหม สรางนวัตกรรมใหมๆ และการใชซ้ําก็ถือเปนการสรางคุณคาท่ีดีข้ึนและสรางความ
ยั่งยืนใหกับส่ิงแวดลอม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกดวย (SCG, 2563) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังเปนการอนุรักษธรรมชาติ จากท่ีมีการคืนสภาพวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ โดยไมใหกลายเปน
ขยะท่ีจะตองท้ิงไปหลังจากการบริโภค และไมใหเกิดผลกระทบกับส่ิงแวดลอม ซึ่งปจจุบันธุรกิจตางๆ ได
มีการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกตใชในธุรกิจของตนเอง รวมท้ังในชุมชนตางๆ ไดมี
การสรางกิจกรรมภายในชุมชน เชน ตลาดชุมชน โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชในการ
ดําเนินการตลาดชุมชน 
 ตลาดชุมชน เปนตลาดท่ีจะมีความเปนทองถ่ิน ต้ังแตวัตถุดิบอาหาร วัฒนธรรมการกิน ทาที
ของผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้นท่ีออกมาจับจายใชสอย จนถึงบรรยากาศของชุมชนนั้น ในแตละท่ีลวน
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จุดออนและจุดแข็งองคกร สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ี
สามารถสงผลกระทบตอองคกร เชน สภาพแวดลอมดานการเมือง เศรษฐกิจ เปนตน จะทําใหทราบ
ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดกับองคกร 
  3) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการพัฒนาแผนระยะยาว 
โดยองคกรจะตองกําหนดกลยุทธ ท่ีเหมาะสมกับองคกรท่ีสุด ซึ่งกําหนดจากการท่ีวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อใหไปถึงเปาหมายท่ีไดกําหนดไวได  
  4) การดําเนินกลยุทธ (Strategy Implementation) คือกระบวนการท่ีนํากลยุทธและ
นโยบายมาประยุกตใชไปสูแผนการดําเนินงานขององคกร ซึ่งประสิทธิภาพการนํากลยุทธไปปฏิบัตินั้น
จะเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกร ดังนั้น ผูบริหารปฏิบัติหรือผูปฏิบัติควรมีการมอบหมาย 
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อจะนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จได 
  5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) เปน
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธท่ีนําไปปฏิบัติวาผลการดําเนินงานเปนอยางไร และเหมาะสม
กับองคหรือไม หากเกิดขอผิดพลาดก็นําไปปรับปรุง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยโดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูใหสัมภาษณหรือใหขอมูลตางๆ คือ ผูประชาสัมพันธของ
ตลาดอมยิ้ม นอกจากนี้ยังศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหได
ขอมูลมาวิเคราะหใหไดมากท่ีสุด 
 
 2. การเลือกพื้นท่ี 
  การวิจัยครั้งนี้เลือกวิธีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection)  โดยจะทําการศึกษาใน
พื้นท่ีตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากตลาดอมยิ้มมีแนวคิดในการลดใช
พลาสติกโดยใชใบตอง และถุงกระดาษ โดยวิจัยนี้ใชผูคา และบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตลาดอมยิ้ม  
 
 3. ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ คือ ผูประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับบริบท
ของตลาดอมยิ้ม การบริหารจัดการตลาดอมยิ้ม และการจัดการตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จึงเลือกเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมมาใชในการวิจัย คือ 
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ผานกระบวนการผลิตท่ีอาศัยเทคนิคตางๆ เชน ช้ินสวนจากโลหะและพลาสติก ท่ีจะสงผลเสียหาก
หลุดสูธรรมชาติ จึงตองมีการออกแบบใหมใหหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในระบบปดโดยไมสงของ
เสียออกนอกระบบผลิต (ภัทราพร แยมละออ, 2561) 
 ตลาดชุมชน ตลาดชุมชนเปนพื้นท่ียุทธศาสตรท่ีชุมชนตองยึดเปนฐานท่ีมันของการสราง
เศรษฐกิจฐานราก เปนการหมุนเวียนเม็ดเงินใหอยูภายในชุมชน โดยใหความสําคัญกับระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน สรางคุณคาและมูลคาของผักพื้นบาน ขนมพื้นเมือง ซึ่งจากการท่ีมีผลิตภัณฑ
พื้นบานเหลานี้ นอกจากจะสรางเศรษฐกิจในชุนชนแลว ยังใหประโยชนในอีกหลายมิติ ท้ังในดาน
สุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน ท้ังพื้นท่ี
ตลาดชุมชนยังเปนการเปดโอกาสใหคนยากไร ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนได ใชเปนชองทางสราง
เศรษฐกิจและสรางรายไดใหชีวิตได วิถีชุมชน (“สรางเศรษฐกิจฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560) อาจ
เปนตลาดบกหรือตลาดน้ําก็ได ซึ่งตลาดบก เปนตลาดท่ีคาขายอยูบนบก ขนาดของตลาด และ
ประเภทของสินคาท่ีนํามาขายข้ึนอยูกับชุมชนหรือสถานท่ีท่ีตลาดนั้นต้ังอยู  และตลาดน้ํา เปนตลาดท่ี
ผูคาพายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานท่ีมีการเดินเรือพลุกพลาน บริเวณปากคลองหรือบริเวณชุมชน 
เปนตน (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ม.ป.ป.) 
 ซึ่งตลาดชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ ชุมชนสามารถออกแบบไดวาตองการใหตลาด
ชุมชนของตนเองเปนอยางไร มีความเปนเอกลักษณเฉพาะเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว หรือสามารถทําใหมี
การจัดการตลาดท่ีท้ังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน และเพื่อเปนประโยชนตอสังคมหรือตอโลก 
เชน มีการจัดการบริหารตลาดชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนแนวคิดท่ีใหตลาด
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติหรือมีการจัดการตลาดท่ีลดการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
โดยการลดบรรจุภัณฑจากถุงพลาสติกมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชท่ีอาจกลายเปน
ขยะหลังจากการบริโภคตอนสุดทายหรือบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมา
ออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เชน ใชใบตอง ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เปนตน เพื่อเปนการนําวัสดุ
ท่ีไมใชมาสรางคุณคาหรือทําใหเกิดประโยชนโดยจะไมเปนการเพิ่มปริมาณขยะ ซึ่งมีกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และสามารถปลูกฝงคนในชุมชนใหกันมาใสใจส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ 
  การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการบริหารองคกรอยางเปนระบบ มีการวางแผนเปนข้ันตอน 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือเปนชุดการตัดสินใจการดําเนินงานเพื่อท่ีจะพาองคกรไปสูความสําเร็จ 
ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยกําหนดทิศทางขององคกร โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกร เพื่อท่ีจะนํากลยุทธไปประยุกตปฏิบัติ
และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 
  1) การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) เปนการกําหนดวิสัยทัศน และการ
กําหนดภารกิจหรือกรอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปาหมายขององคกร 
  2) การประเมินองคการและสภาพแวดลอม (Environment Scanning) เปนการ
ประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค หรือท่ีเรียกวาการวิเคราะห SWOT ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะทําใหทราบถึง
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จุดออนและจุดแข็งองคกร สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ี
สามารถสงผลกระทบตอองคกร เชน สภาพแวดลอมดานการเมือง เศรษฐกิจ เปนตน จะทําใหทราบ
ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะเกิดกับองคกร 
  3) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการพัฒนาแผนระยะยาว 
โดยองคกรจะตองกําหนดกลยุทธ ท่ีเหมาะสมกับองคกรท่ีสุด ซึ่งกําหนดจากการท่ีวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อใหไปถึงเปาหมายท่ีไดกําหนดไวได  
  4) การดําเนินกลยุทธ (Strategy Implementation) คือกระบวนการท่ีนํากลยุทธและ
นโยบายมาประยุกตใชไปสูแผนการดําเนินงานขององคกร ซึ่งประสิทธิภาพการนํากลยุทธไปปฏิบัตินั้น
จะเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคกร ดังนั้น ผูบริหารปฏิบัติหรือผูปฏิบัติควรมีการมอบหมาย 
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อจะนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จได 
  5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) เปน
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธท่ีนําไปปฏิบัติวาผลการดําเนินงานเปนอยางไร และเหมาะสม
กับองคหรือไม หากเกิดขอผิดพลาดก็นําไปปรับปรุง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยโดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูใหสัมภาษณหรือใหขอมูลตางๆ คือ ผูประชาสัมพันธของ
ตลาดอมยิ้ม นอกจากนี้ยังศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหได
ขอมูลมาวิเคราะหใหไดมากท่ีสุด 
 
 2. การเลือกพื้นท่ี 
  การวิจัยครั้งนี้เลือกวิธีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection)  โดยจะทําการศึกษาใน
พื้นท่ีตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากตลาดอมยิ้มมีแนวคิดในการลดใช
พลาสติกโดยใชใบตอง และถุงกระดาษ โดยวิจัยนี้ใชผูคา และบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับตลาดอมยิ้ม  
 
 3. ผูใหขอมูลหลัก 
  ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ คือ ผูประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับบริบท
ของตลาดอมยิ้ม การบริหารจัดการตลาดอมยิ้ม และการจัดการตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จึงเลือกเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสมมาใชในการวิจัย คือ 
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ผานกระบวนการผลิตท่ีอาศัยเทคนิคตางๆ เชน ช้ินสวนจากโลหะและพลาสติก ท่ีจะสงผลเสียหาก
หลุดสูธรรมชาติ จึงตองมีการออกแบบใหมใหหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในระบบปดโดยไมสงของ
เสียออกนอกระบบผลิต (ภัทราพร แยมละออ, 2561) 
 ตลาดชุมชน ตลาดชุมชนเปนพื้นท่ียุทธศาสตรท่ีชุมชนตองยึดเปนฐานท่ีมันของการสราง
เศรษฐกิจฐานราก เปนการหมุนเวียนเม็ดเงินใหอยูภายในชุมชน โดยใหความสําคัญกับระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน สรางคุณคาและมูลคาของผักพื้นบาน ขนมพื้นเมือง ซึ่งจากการท่ีมีผลิตภัณฑ
พื้นบานเหลานี้ นอกจากจะสรางเศรษฐกิจในชุนชนแลว ยังใหประโยชนในอีกหลายมิติ ท้ังในดาน
สุขภาพจากการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน ท้ังพื้นท่ี
ตลาดชุมชนยังเปนการเปดโอกาสใหคนยากไร ผูสูงอายุ เด็กและเยาวชนได ใชเปนชองทางสราง
เศรษฐกิจและสรางรายไดใหชีวิตได วิถีชุมชน (“สรางเศรษฐกิจฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560) อาจ
เปนตลาดบกหรือตลาดน้ําก็ได ซึ่งตลาดบก เปนตลาดท่ีคาขายอยูบนบก ขนาดของตลาด และ
ประเภทของสินคาท่ีนํามาขายข้ึนอยูกับชุมชนหรือสถานท่ีท่ีตลาดนั้นต้ังอยู  และตลาดน้ํา เปนตลาดท่ี
ผูคาพายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานท่ีมีการเดินเรือพลุกพลาน บริเวณปากคลองหรือบริเวณชุมชน 
เปนตน (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ม.ป.ป.) 
 ซึ่งตลาดชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ ชุมชนสามารถออกแบบไดวาตองการใหตลาด
ชุมชนของตนเองเปนอยางไร มีความเปนเอกลักษณเฉพาะเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว หรือสามารถทําใหมี
การจัดการตลาดท่ีท้ังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน และเพื่อเปนประโยชนตอสังคมหรือตอโลก 
เชน มีการจัดการบริหารตลาดชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนแนวคิดท่ีใหตลาด
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติหรือมีการจัดการตลาดท่ีลดการเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
โดยการลดบรรจุภัณฑจากถุงพลาสติกมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชท่ีอาจกลายเปน
ขยะหลังจากการบริโภคตอนสุดทายหรือบรรจุภัณฑท่ีทําจากวัสดุท่ีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมา
ออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เชน ใชใบตอง ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เปนตน เพื่อเปนการนําวัสดุ
ท่ีไมใชมาสรางคุณคาหรือทําใหเกิดประโยชนโดยจะไมเปนการเพิ่มปริมาณขยะ ซึ่งมีกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม และสามารถปลูกฝงคนในชุมชนใหกันมาใสใจส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ 
  การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการบริหารองคกรอยางเปนระบบ มีการวางแผนเปนข้ันตอน 
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือเปนชุดการตัดสินใจการดําเนินงานเพื่อท่ีจะพาองคกรไปสูความสําเร็จ 
ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยกําหนดทิศทางขององคกร โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อกําหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกร เพื่อท่ีจะนํากลยุทธไปประยุกตปฏิบัติ
และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 
  1) การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) เปนการกําหนดวิสัยทัศน และการ
กําหนดภารกิจหรือกรอบในการดําเนินงานท่ีชัดเจน และเปาหมายขององคกร 
  2) การประเมินองคการและสภาพแวดลอม (Environment Scanning) เปนการ
ประเมินสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค หรือท่ีเรียกวาการวิเคราะห SWOT ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะทําใหทราบถึง



JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY

Vol. 2 No. 6 November – December 2020

52

 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)             
                                    

   53 
 

ผลการวิจัย  

 1. บริบทของตลาดอมยิ้ม 
  1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมย้ิม จากการศึกษาพบวาผูริเริ่มความคิดในการจัดต้ัง
ตลาดอมยิ้มเปนอดีตรองเจาอาวาสวัดวาปสุทธาวาส และตองการจัดสรรพื้นท่ีวางภายในวัดเพื่อใหคนใน
ชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส
หรือวัดตลาดควายกับผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมหารือรูปแบบการจัด
ตลาดอมยิ้ม พรอมประชาชนในชุมชน จัดต้ังในปพุทธศักราช 2558 แตเดิมกอนจัดต้ังตลาดอมยิ้มนั้นไดมี
การจัดสรรพื้นท่ีวัดเปนแหลงวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ เชน ไทยทรงดํา ไทยพื้นถ่ิน ลาวต้ี ลาวโซง เปนตน 
และไดรวมมือจัดต้ังตลาดอมยิ้มข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีแตกตางจากท่ีอื่น เพื่อใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว 
คือการกําหนดใหผูคารวมกันอนุรักษธรรมชาติ ใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ เปนบรรจุภัณฑใสอาหาร
หรือใสของท่ีคาขาย เพื่อเปนการลดขยะพลาสติกซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน ลดตนทุน 
รวมท้ังเพื่อนําวัสดุท่ีไมใชแลวตองกลายเปนขยะมาทําใหเกิดประโยชน และเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
และอนุรักษวิถีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  
  1.2 รูปแบบของตลาดอมย้ิม จากการศึกษาพบวาตลาดอมย้ิมเปนตลาดบกท่ีจัดต้ังภายใน
ชุมชน โดยมีโซนสําหรับนั่งรับประทานอาหารอยางเพียงพอ ตําแหนงท่ีต้ังของตลาดอมยิ้มต้ังอยูภายใน
วัดวาปสุทธาวาส หรือวัดตลาด ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยเวลาใหบริการของตลาด
อมยิ้ม คือ วันเสารและวันอาทิตย เวลาต้ังแต 10.00 ถึง 18.00 น. 
  1.3 ลักษณะสินคาท่ีขายในตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีกิจกรรมการ
จําหนายสินคาหลากหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย อาหารพื้นบาน อาหารท่ัวไป เชน ผักสวน
ครัวจากสวนของชาวบานในชุมชน ผลไมปลอดสารพิษ เปนตน รวมท้ังสินคาชุมชน สินคาจิปาถะตางๆ 
และตลาดอมยิ้มมีจุดเดนคือการเนนใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ แทนถุงพลาสติก ภายในวัดมีนาบัว
ใหชม ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวได  
  1.4 กลุมลูกคาของตลาดอมย้ิม จากการศึกษาพบวา ในป 2560 ถึง 2561 ซึ่งเปนชวงท่ี
ตลาดไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้น กลุมลูกคาในชวงท่ีไดรับความนิยมสวนใหญจะมาจากท้ัง
ตางจังหวัดและประชาชนในเขตราชบุรีหรือบริเวณใกลเคียง ปจจุบัน มีตลาดใหมๆ เกิดข้ึนมากมายผูคน
มีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน ทําใหตลาดอมยิ้มมีความนิยมนอยลง ลูกคาสวนใหญจึงเปนประชาชนในเขต
ราชบุรี และกลุมลูกคานี้จะมาตลาดอมย้ิมเปนประจํา เนื่องจาก ผัก ผลไมสดใหมปลอดสารพิษ เพราะ
เปนสินคาจากคนในชุมชนเอง ไมผานพอคาคนกลาง ดังนั้น ผักและผลไมจึงมีราคาถูกดวย  
 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม 
  2.1 กําหนดทิศทาง จากการศึกษาพบวาตลาดอมย้ิมตองการเปนตลาดท่ีมีความ
แตกตาง และตองการทําใหตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนท่ีปราศจากพลาสติก อันเปนเหตุใหเกิดภาวะ
โลกรอน โดยใชแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการนําวัสดุเหลือใชหรือวัสดุท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมาประยุกตใช และเพิ่มมูลคาหรือยกระดับสินคาชุมชนหรือสินคาท่ีมาจากคนในชุมชนเอง
ใหเปนท่ีรูจักหรือกาวหนามากยิ่งข้ึน เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน  
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แบบสัมภาษณ (Interview)  เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยผูวิจัยสรางแนวคําถามหรือใชคํา
สําคัญ (keywords) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
 
 5. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
  การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
  5.1  ศึกษา คนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
และอินเตอรเน็ต เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการสรางคําถามในการสัมภาษณ 
  5.2 สรางคําถามเพื่อท่ีจะสัมภาษณผูใหขอมูล พิจารณาจากวัตถุประสงค หรือปญหาของ
การวิจัยโดยกําหนดเปนประเด็นหลัก และประเด็นยอย เพื่อใหสัมภาษณขอมูลไดอยางครอบคลุม 
  5.3 สอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับแนวคําถามกับผูใหคําปรึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษา
ตลาดอมยิ้มอนุรักษธรรมชาติ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
 6. การรวบรวมขอมูล 
  6.1 กําหนดขอมูลวาตองการขอมูลอะไรบาง โดยการศึกษาและวิ เคราะหจาก
วัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัย 
  6.2 กําหนดแหลงขอมูลวาแหลงขอมูลอยูท่ีไหนหรือผูใหขอมูลเปนใคร อยูท่ีไหน และ
พิจารณาวาแหลงขอมูลสามารถใหขอมูลไดอยางครบถวนเพียงพอหรือไม 
  6.3 เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม 
และสามารถไดขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
  7.1 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึก 
การถอดเทปบันทึกเสียง มาแยกเปนประเด็นตางๆ และพิจารณาวาขอมูลท่ีไดเพียงพอ และสมบูรณ
หรือไม 
  7.2 นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงพรรณนาตามขอมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิดหรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน และสรุปผลตอไป 
 
 8. การตรวจสอบความเช่ือม่ันของขอมูล 
  การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดําเนินการโดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ ดังนั้นหลังจากได
ขอมูลจากการสัมภาษณแลวจึงนําไปตรวจสอบดวยแหลงขอมูลทางเอกสารวิชาการเพิ่มเติม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือ และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสรุปผล 
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ผลการวิจัย  

 1. บริบทของตลาดอมยิ้ม 
  1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาผูริเริ่มความคิดในการจัดต้ัง
ตลาดอมยิ้มเปนอดีตรองเจาอาวาสวัดวาปสุทธาวาส และตองการจัดสรรพื้นท่ีวางภายในวัดเพื่อใหคนใน
ชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส
หรือวัดตลาดควายกับผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมหารือรูปแบบการจัด
ตลาดอมยิ้ม พรอมประชาชนในชุมชน จัดต้ังในปพุทธศักราช 2558 แตเดิมกอนจัดต้ังตลาดอมยิ้มนั้นไดมี
การจัดสรรพื้นท่ีวัดเปนแหลงวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ เชน ไทยทรงดํา ไทยพื้นถ่ิน ลาวต้ี ลาวโซง เปนตน 
และไดรวมมือจัดต้ังตลาดอมยิ้มข้ึน โดยมีแนวคิดท่ีแตกตางจากท่ีอื่น เพื่อใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียว 
คือการกําหนดใหผูคารวมกันอนุรักษธรรมชาติ ใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ เปนบรรจุภัณฑใสอาหาร
หรือใสของท่ีคาขาย เพื่อเปนการลดขยะพลาสติกซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน ลดตนทุน 
รวมท้ังเพื่อนําวัสดุท่ีไมใชแลวตองกลายเปนขยะมาทําใหเกิดประโยชน และเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
และอนุรักษวิถีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  
  1.2 รูปแบบของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนตลาดบกท่ีจัดต้ังภายใน
ชุมชน โดยมีโซนสําหรับนั่งรับประทานอาหารอยางเพียงพอ ตําแหนงท่ีต้ังของตลาดอมยิ้มต้ังอยูภายใน
วัดวาปสุทธาวาส หรือวัดตลาด ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยเวลาใหบริการของตลาด
อมยิ้ม คือ วันเสารและวันอาทิตย เวลาต้ังแต 10.00 ถึง 18.00 น. 
  1.3 ลักษณะสินคาท่ีขายในตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีกิจกรรมการ
จําหนายสินคาหลากหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย อาหารพื้นบาน อาหารท่ัวไป เชน ผักสวน
ครัวจากสวนของชาวบานในชุมชน ผลไมปลอดสารพิษ เปนตน รวมท้ังสินคาชุมชน สินคาจิปาถะตางๆ 
และตลาดอมยิ้มมีจุดเดนคือการเนนใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ แทนถุงพลาสติก ภายในวัดมีนาบัว
ใหชม ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเท่ียวได  
  1.4 กลุมลูกคาของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ในป 2560 ถึง 2561 ซึ่งเปนชวงท่ี
ตลาดไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้น กลุมลูกคาในชวงท่ีไดรับความนิยมสวนใหญจะมาจากท้ัง
ตางจังหวัดและประชาชนในเขตราชบุรีหรือบริเวณใกลเคียง ปจจุบัน มีตลาดใหมๆ เกิดข้ึนมากมายผูคน
มีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน ทําใหตลาดอมย้ิมมีความนิยมนอยลง ลูกคาสวนใหญจึงเปนประชาชนในเขต
ราชบุรี และกลุมลูกคานี้จะมาตลาดอมยิ้มเปนประจํา เนื่องจาก ผัก ผลไมสดใหมปลอดสารพิษ เพราะ
เปนสินคาจากคนในชุมชนเอง ไมผานพอคาคนกลาง ดังนั้น ผักและผลไมจึงมีราคาถูกดวย  
 
 2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม 
  2.1 กําหนดทิศทาง จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มตองการเปนตลาดท่ีมีความ
แตกตาง และตองการทําใหตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนท่ีปราศจากพลาสติก อันเปนเหตุใหเกิดภาวะ
โลกรอน โดยใชแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือการนําวัสดุเหลือใชหรือวัสดุท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมาประยุกตใช และเพิ่มมูลคาหรือยกระดับสินคาชุมชนหรือสินคาท่ีมาจากคนในชุมชนเอง
ใหเปนท่ีรูจักหรือกาวหนามากยิ่งข้ึน เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน  
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แบบสัมภาษณ (Interview)  เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยผูวิจัยสรางแนวคําถามหรือใชคํา
สําคัญ (keywords) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ 
 
 5. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
  การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
  5.1  ศึกษา คนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
และอินเตอรเน็ต เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการสรางคําถามในการสัมภาษณ 
  5.2 สรางคําถามเพื่อท่ีจะสัมภาษณผูใหขอมูล พิจารณาจากวัตถุประสงค หรือปญหาของ
การวิจัยโดยกําหนดเปนประเด็นหลัก และประเด็นยอย เพื่อใหสัมภาษณขอมูลไดอยางครอบคลุม 
  5.3 สอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับแนวคําถามกับผูใหคําปรึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษา
ตลาดอมยิ้มอนุรักษธรรมชาติ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 
 6. การรวบรวมขอมูล 
  6.1 กําหนดขอมูลวาตองการขอมูลอะไรบาง โดยการศึกษาและวิ เคราะหจาก
วัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัย 
  6.2 กําหนดแหลงขอมูลวาแหลงขอมูลอยูท่ีไหนหรือผูใหขอมูลเปนใคร อยูท่ีไหน และ
พิจารณาวาแหลงขอมูลสามารถใหขอมูลไดอยางครบถวนเพียงพอหรือไม 
  6.3 เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม 
และสามารถไดขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ และเช่ือถือได 
 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
  7.1 นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึก 
การถอดเทปบันทึกเสียง มาแยกเปนประเด็นตางๆ และพิจารณาวาขอมูลท่ีไดเพียงพอ และสมบูรณ
หรือไม 
  7.2 นําขอมูลมาวิเคราะหเชิงพรรณนาตามขอมูลจากเอกสารวิชาการ แนวคิดหรือ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน และสรุปผลตอไป 
 
 8. การตรวจสอบความเช่ือม่ันของขอมูล 
  การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดําเนินการโดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ ดังนั้นหลังจากได
ขอมูลจากการสัมภาษณแลวจึงนําไปตรวจสอบดวยแหลงขอมูลทางเอกสารวิชาการเพิ่มเติม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองนาเช่ือถือ และนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสรุปผล 
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อภิปรายผล 
 1. บริบทของตลาดอมยิ้ม 
  1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมยิ้ม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเกิดข้ึนจากการ
รวมมือกันระหวางวัดวาปสุทธาวาสและประชาชนในชุมชน และผูท่ีมีความคิดริเริ่มในการจัดต้ังตลาดอม
ยิ้มภายในวัดนั้นเปนอดีตเจาอาวาส ดังนั้น ผูท่ีเกี่ยวของควรมีการส่ือสารท่ีดี ชัดเจน และท่ัวถึง มีการ
จัดการตลาดใหเปนระบบ เพื่อใหผูคาและประชาชนเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง เพราะเปนตลาดท่ีรวมมือ
กับประชาชนในชุมชนเอง หากมีการส่ือสารท่ีไมดีหรือมีการจัดการท่ีไมดีอาจเกิดความขัดแยงและเกิด
ปญหาตางๆ ตามมาได 
  1.2 รูปแบบของตลาดอมย้ิม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเปนตลาดนัดชุมชน ซึ่งเปน
ตลาดบก แหลงท่ีต้ังของตลาดอมยิ้มอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ลักษณะสินคาในตลาดอมยิ้ม เปนสินคา
ชุมชนและอาหาร สินคาจิปาถะท่ัวไปเปนสวนใหญ ในสวนของกลุมลูกคา กลุมลูกคาในปจจุบันของตลาด
อมย้ิมเปนประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรีหรือประชาชนในเขตบริเวณใกลเคียง และกลุมลูกคาท่ีลดลง 
อาจมาจากหลายปจจัย เชน รานคาเหลือนอยลง หรือสินคาไมตรงกับความตองการของผูบริโภค ทาง
ตลาดอมยิ้มควรมีการจัดการทางดานการตลาดมากข้ึน เชน มีการสงเสริมทางการตลาด และปรับปรุง
ตลาดใหความทันสมัยหรือตามเทรนใหมีส่ิงท่ีนาสนใจมากข้ึนเพื่อดึงดูดลูกคา สวนของลักษณะสินคาใน
ตลาดอมยิ้ม ซึ่งไมโดดเดนและสามารถดึงดูดผูมาใชบริการไดมากพอ และพยายามดึงสินคาของชุมชนมา
ขายในตลาดแตไมนาสนใจหรือไมเห็นถึงความแตกตางจากท่ีอื่น เนื่องจากสินคาชุมชนโดยท่ัวไปนั้นจะไม
มีขายตามรานคาท่ัวไป ทําใหสินคาไมสามารถเขาสูประชาชนไดอยางท่ัวถึงได ชุมชนควรมีการพัฒนา
สินคาหรือสรางมูลคาสินคาของชุมชนใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลา
สุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และ ณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด OTOP สู
สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีกลาววา สินคาชุมชนไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง 
เนื่องจากสินคาชุมชนมีความคลายกันมาก ทําใหผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตางสินคาของแตละชุมชน
ได รวมถึงมีราคาคอนขางแพง สถานท่ีจัดจําหนายมีจําจัด ซึ่งไมมีจําหนายตามรานคาท่ัวไป และการ
สงเสริมการตลาดไมตอเนื่อง  
 

2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  2.1 กําหนดทิศทาง จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มตองการเปนตลาดท่ีมีความ
แตกตางจากท่ีอื่นโดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช เพื่อเปนการดึงดูดผูบริโภคได
มากกวา ตลาดอมยิ้มควรกําหนดทิศทางของตลาดท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตาง ๆ ของตลาดอยาง
ชัดเจน และกําหนดทิศทางหรือนโยบายการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใหชัดเจนข้ึน เพื่อใหผู
ท่ีเกี่ยวของไดปฏิบัติอยางถูกตองท่ัวถึง และเพื่อเปนแนวทางในดําเนินงานของทุกคนในตลาดไปถึง
ความสําเร็จท่ีตองการเปนตลาดชุมชนปราศจากพลาสติกภายในอนาคตใหได เพราะหากไมมีการ
กําหนดทิศทางภายในตลาด ผูคาหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในตลาดอาจจะไมทราบวาตลาดตองไปใน
ทิศทางใด หรือทําอยางไร ซึ่งจะทําใหมีโอกาสในการประสบความสําเร็จนอยกวาการท่ีมีการกําหนด
ทิศทางท่ีชัดเจน 
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   2.2  วิเคราะหสภาพแวดลอม 
    2.2.1  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
     จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็งคือมี
สินคาคอนขางหลากหลายประเภท รวมท้ังมีสินคาชุมชนหรือสินคาพื้นบานจอมบึง สินคาของคนใน
ชุมชนเอง เชน ผักตางๆ ทําใหมีราคาถูกและใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมโดยการใชวัสดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาใชเปนบรรจุภัณฑเพื่อลดการใชพลาสติกและโฟม ซึ่งทําใหตลาดมี
เอกลักษณนาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได 
     จุดออนของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนการ
รวมมือกันระหวางวดักับประชาชนในชุนเอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยัง
ไมเปนระบบมากนัก ไมมีการสรุปผลการดําเนินงานของตลาด ทําใหไมทราบวาตลาดประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด ไมมีการวิเคราะหหรือพยากรณส่ิงตางๆ เชน ความตองการของผูบริโภค 
เพื่อนํามาพัฒนาตลาดใหดียิ่งข้ึน ทําใหตลาดพัฒนาไมตอเนื่อง สงผลใหไมมีส่ิงใหมๆ มาดึงดูดใหมาใช
บริการ 
    2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
     โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณ
เฉพาะหรือมีการอนุรักษธรรมชาติ โดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีมาจากวัสดุ
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช ซึ่งแตกตางจากตลาดคูแขง ทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคไดมากกวา และ
สินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคนในชุมชนเองซึ่งปลอดสารพิษ และมีราคาท่ีถูกกวา
จากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และตลาดชุมชนนั้นทางรัฐบาลให
การสนับสนุนมีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําใหตลาดอมยิ้มเปนตลาดท่ีสราง
รายไดกับชุมชน และมีผูคนจากพื้นท่ีอื่นมาทองเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตของตลาด และรูจักตลาดมากข้ึน 
     อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจ
อยูในชวงถดถอย คนวางงานเยอะ รายไดลดนอยลง ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและในเขตราชบุรี
มีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขง
นั้นสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง  
  2.3 การดําเนินกลยุทธ จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มมีการใชกลยุทธการ
สรางความแตกตาง ซึ่งตลาดอมยิ้มดําเนินการใชกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการใหบริการดาน
บรรจุภัณฑท่ีแตกตางจากตลาดท่ีอื่น โดยการกําหนดนโยบายใหผูคาใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน กระดาษจาก
วารสารหรือหนังสือพิมพท่ีไมใชแลวมาออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เปนตน รวมท้ังมีการใหบริการยืม
ตะกราท่ีทางตลาดเตรียมไวใหผูบริโภคนําไปใชใสสินคาแทนการใชถุงพลาสติก รวมถึงสรางความ
แตกตางทางดานภาพลักษณ ซึ่งจากการใสใจส่ิงแวดลอมของตลาดอมยิ้ม นอกจากทําใหตลาดมีความ
โดดเดน แตกตางจากท่ีอื่นแลวยังทําใหตลาดมีภาพลักษณท่ีดีจากการรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม และ
ชวยลดปริมาณขยะภายในชุมชน ซึ่งการสรางความแตกตางดังท่ีกลาวมาจะทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจหรือรูสึกพิเศษในสินคาหรือบริการนั้นๆ 
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อภิปรายผล 
 1. บริบทของตลาดอมยิ้ม 
  1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมยิ้ม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเกิดข้ึนจากการ
รวมมือกันระหวางวัดวาปสุทธาวาสและประชาชนในชุมชน และผูท่ีมีความคิดริเริ่มในการจัดต้ังตลาดอม
ยิ้มภายในวัดนั้นเปนอดีตเจาอาวาส ดังนั้น ผูท่ีเกี่ยวของควรมีการส่ือสารท่ีดี ชัดเจน และท่ัวถึง มีการ
จัดการตลาดใหเปนระบบ เพื่อใหผูคาและประชาชนเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง เพราะเปนตลาดท่ีรวมมือ
กับประชาชนในชุมชนเอง หากมีการส่ือสารท่ีไมดีหรือมีการจัดการท่ีไมดีอาจเกิดความขัดแยงและเกิด
ปญหาตางๆ ตามมาได 
  1.2 รูปแบบของตลาดอมยิ้ม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเปนตลาดนัดชุมชน ซึ่งเปน
ตลาดบก แหลงท่ีต้ังของตลาดอมยิ้มอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ลักษณะสินคาในตลาดอมยิ้ม เปนสินคา
ชุมชนและอาหาร สินคาจิปาถะท่ัวไปเปนสวนใหญ ในสวนของกลุมลูกคา กลุมลูกคาในปจจุบันของตลาด
อมยิ้มเปนประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรีหรือประชาชนในเขตบริเวณใกลเคียง และกลุมลูกคาท่ีลดลง 
อาจมาจากหลายปจจัย เชน รานคาเหลือนอยลง หรือสินคาไมตรงกับความตองการของผูบริโภค ทาง
ตลาดอมยิ้มควรมีการจัดการทางดานการตลาดมากข้ึน เชน มีการสงเสริมทางการตลาด และปรับปรุง
ตลาดใหความทันสมัยหรือตามเทรนใหมีส่ิงท่ีนาสนใจมากข้ึนเพื่อดึงดูดลูกคา สวนของลักษณะสินคาใน
ตลาดอมยิ้ม ซึ่งไมโดดเดนและสามารถดึงดูดผูมาใชบริการไดมากพอ และพยายามดึงสินคาของชุมชนมา
ขายในตลาดแตไมนาสนใจหรือไมเห็นถึงความแตกตางจากท่ีอื่น เนื่องจากสินคาชุมชนโดยท่ัวไปนั้นจะไม
มีขายตามรานคาท่ัวไป ทําใหสินคาไมสามารถเขาสูประชาชนไดอยางท่ัวถึงได ชุมชนควรมีการพัฒนา
สินคาหรือสรางมูลคาสินคาของชุมชนใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลา
สุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และ ณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด OTOP สู
สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ีกลาววา สินคาชุมชนไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางท่ัวถึง 
เนื่องจากสินคาชุมชนมีความคลายกันมาก ทําใหผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตางสินคาของแตละชุมชน
ได รวมถึงมีราคาคอนขางแพง สถานท่ีจัดจําหนายมีจําจัด ซึ่งไมมีจําหนายตามรานคาท่ัวไป และการ
สงเสริมการตลาดไมตอเนื่อง  
 

2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  2.1 กําหนดทิศทาง จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มตองการเปนตลาดท่ีมีความ
แตกตางจากท่ีอื่นโดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช เพื่อเปนการดึงดูดผูบริโภคได
มากกวา ตลาดอมยิ้มควรกําหนดทิศทางของตลาดท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตาง ๆ ของตลาดอยาง
ชัดเจน และกําหนดทิศทางหรือนโยบายการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใหชัดเจนข้ึน เพื่อใหผู
ท่ีเกี่ยวของไดปฏิบัติอยางถูกตองท่ัวถึง และเพื่อเปนแนวทางในดําเนินงานของทุกคนในตลาดไปถึง
ความสําเร็จท่ีตองการเปนตลาดชุมชนปราศจากพลาสติกภายในอนาคตใหได เพราะหากไมมีการ
กําหนดทิศทางภายในตลาด ผูคาหรือผูท่ีเกี่ยวของภายในตลาดอาจจะไมทราบวาตลาดตองไปใน
ทิศทางใด หรือทําอยางไร ซึ่งจะทําใหมีโอกาสในการประสบความสําเร็จนอยกวาการท่ีมีการกําหนด
ทิศทางท่ีชัดเจน 
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   2.2  วิเคราะหสภาพแวดลอม 
    2.2.1  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
     จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็งคือมี
สินคาคอนขางหลากหลายประเภท รวมท้ังมีสินคาชุมชนหรือสินคาพื้นบานจอมบึง สินคาของคนใน
ชุมชนเอง เชน ผักตางๆ ทําใหมีราคาถูกและใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมโดยการใชวัสดุท่ีมาจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาใชเปนบรรจุภัณฑเพื่อลดการใชพลาสติกและโฟม ซึ่งทําใหตลาดมี
เอกลักษณนาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได 
     จุดออนของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนการ
รวมมือกันระหวางวดักับประชาชนในชุนเอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยัง
ไมเปนระบบมากนัก ไมมีการสรุปผลการดําเนินงานของตลาด ทําใหไมทราบวาตลาดประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด ไมมีการวิเคราะหหรือพยากรณส่ิงตางๆ เชน ความตองการของผูบริโภค 
เพื่อนํามาพัฒนาตลาดใหดียิ่งข้ึน ทําใหตลาดพัฒนาไมตอเนื่อง สงผลใหไมมีส่ิงใหมๆ มาดึงดูดใหมาใช
บริการ 
    2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
     โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณ
เฉพาะหรือมีการอนุรักษธรรมชาติ โดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีมาจากวัสดุ
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช ซึ่งแตกตางจากตลาดคูแขง ทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคไดมากกวา และ
สินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคนในชุมชนเองซึ่งปลอดสารพิษ และมีราคาท่ีถูกกวา
จากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และตลาดชุมชนนั้นทางรัฐบาลให
การสนับสนุนมีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําใหตลาดอมย้ิมเปนตลาดท่ีสราง
รายไดกับชุมชน และมีผูคนจากพื้นท่ีอื่นมาทองเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตของตลาด และรูจักตลาดมากข้ึน 
     อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจ
อยูในชวงถดถอย คนวางงานเยอะ รายไดลดนอยลง ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและในเขตราชบุรี
มีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขง
นั้นสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง  
  2.3 การดําเนินกลยุทธ จากการศึกษาพบวาตลาดอมย้ิมมีการใชกลยุทธการ
สรางความแตกตาง ซึ่งตลาดอมยิ้มดําเนินการใชกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการใหบริการดาน
บรรจุภัณฑท่ีแตกตางจากตลาดท่ีอื่น โดยการกําหนดนโยบายใหผูคาใชบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมหรือท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เชน กระดาษจาก
วารสารหรือหนังสือพิมพท่ีไมใชแลวมาออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เปนตน รวมท้ังมีการใหบริการยืม
ตะกราท่ีทางตลาดเตรียมไวใหผูบริโภคนําไปใชใสสินคาแทนการใชถุงพลาสติก รวมถึงสรางความ
แตกตางทางดานภาพลักษณ ซึ่งจากการใสใจส่ิงแวดลอมของตลาดอมยิ้ม นอกจากทําใหตลาดมีความ
โดดเดน แตกตางจากท่ีอื่นแลวยังทําใหตลาดมีภาพลักษณท่ีดีจากการรวมอนุรักษส่ิงแวดลอม และ
ชวยลดปริมาณขยะภายในชุมชน ซึ่งการสรางความแตกตางดังท่ีกลาวมาจะทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจหรือรูสึกพิเศษในสินคาหรือบริการนั้นๆ 
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ปจจุบันผูบริโภคเริ่มใสใจส่ิงแวดลอมมากข้ึน และสินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคน
ในชุมชนเองจึงมีราคาท่ีถูกกวาจากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และ
ตลาดชุมชนนั้นทางรัฐบาลใหการสนับสนุนมีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําให
ตลาดอมยิ้มสามารถพัฒนาส่ิงตางๆ ไดโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอมหรือวัสดุเหลือใชภายในครัวเรือนท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชแทนพลาสติกได และใชไดกับสินคาทุกประเภทภายในตลาด โดยอาจมีการ
จางบุคลากรคอยใหคําแนะนํากับทางผูคาหรือรวมมือกันออกแบบบรรจุภัณฑใหมๆ เพื่อใหผูคา
สามารถนําไปประยุกตใชกับรานคาของตนเอง ซึ่งจะทําใหเปนตลาดชุมชนท่ีอนุรักษธรรมชาติโดย
ปราศจากพลาสติกและพัฒนาตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมษยา บุญสีลา และ วงจันทร พูล
เพิ่ม (2562) เรื ่องการแปรรูปผลติภัณฑจากขยะมูลฝอยสูการพัฒนาเปนกลุมอาชีพในชุมชน ซึ่ง
ขอมูลขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานยาง จังหวัดบุรีรัมย ขยะท่ีพบสวนมากเปนขยะแหงท่ีสามารถ
นํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน พลาสติก กระดาษ ลัง ขวดแกว ขวดพลาสติก เปนตน สวนใหญ
ชาวบานนําไปเล้ียงสัตว หมักปุย ทําน้ําหมักชีวภาพ ดังนั้น จึงไดเสนอแนวทางและแนวคิดรวมกับ
ชุมชน โดยจัดฝกอบรมใหความรูในการเพิ่มมูลคาขยะและวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน และ
แกปญหาการจัดการขยะ เพิ่มมูลคาขยะ เพื่อเสริมสรางคุณภาพและเศรษฐกิจในชุมชน รวมท้ัง
สงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาสูการต้ังกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน 

 อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวา ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงถดถอย ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและมีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากข้ึน 
ผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขงนั้นสามารถตอบสนองไดตรงตาม
ความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง และความนิยมของตลาดอมยิ้มก็
จะลดลงตามไปดวย ดังนั้นตลาดอมยิ้มตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ท้ังในดานการจัดการภายในและใน
ดานสินคาท่ีขายในตลาด การจัดการตองมีความเปนระบบ มีการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ความเขาใจโดยท่ัวถึงกัน และพัฒนาสินคาอยูตลอดเวลาใหทันตามสมัยหรือใหตรงตามความตองการ
ผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และ 
ณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด OTOP สูสากล อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลิตภัณฑที่จําหนาย คือ อาหาร ของใชทั่วไป เครื่องประดับ สมุนไพร ของ
ตกแตงและเส้ือผา จากผลวิจัยศักยภาพของผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมสรุปไดวา ผลิตภัณฑสามารถขายไดทุกชนิด เพราะผลิตตามความตองการผูวาจางหรือ
นักทองเท่ียว และตามความนิยมของสินคา มีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยพัฒนาเปล่ียนแปลงตามความ
ตองการของผูบริโภคอยูเสมอ ผลิตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีเอกลักษณ ทันสมัย สวนของ
ผลิตภัณฑอาหารใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปรุงรสชาติใหถูกปากหรือพอใจผูบริโภคสวนใหญ ดังนั้น
ผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับคูแขงได และการท่ีผลิตภัณฑไดรับความนิยมลดนอยลงเนื่องจากมีคูแขง
เพิ่มข้ึน ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน สินคาลาสมัย และเศรษฐกิจไมดี ซึ่งผลิตภัณฑจะขยายตัวเพิ่มข้ึน
ไดโดยตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ 

 2.3 การดําเนินกลยุทธ จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีการใชกลยุทธสรางความ
แตกตางในดานการใหบรกิาร โดยมีการใหบริการบรรจุภัณฑท่ีนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับ
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  2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม 
   2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
    จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็งคือมีสินคา
คอนขางหลากหลายประเภท รวมท้ังมีสินคาชุมชน สินคาของคนในชุมชนเอง และตลาดมีเอกลักษณ
นาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ โดยการใชวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาใชเปนบรรจุ
ภัณฑเพื่อลดการใชพลาสติก และโฟม ซึ่งทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคได ซึ่งการท่ีนําสินคาชุมชนมา
ขายนั้นสามารถทําใหสินคาเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน แตสินคาชุมชนจะไมคอยแตกตางกันมากนักในแตละ
ชุมชน ดังนั้นตลาดอมยิ้มควรมีการหาแนวทางในการยกระดับ สรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคาใหมากข้ึน เพื่อใหสินคามีความแตกตาง โดดเดน ไมซ้ําซาก เชนเดียวกับท่ีตลาดมีการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑเพื่ออนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดใหคน
มาใชบริการได เพราะผูคนจะมองวาตลาดนาสนใจ แตกตางจากท่ีอื่นๆ และยังมีสวนชวยในการ
อนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสรางความแตกตางใหกับสินคา (“สรางความแตกตางใหกับ
สินคา”, 2557) กลาวคือ หากสินคาไมมีความแตกตาง โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก็จะนอย ผู
ประกอบตองทราบพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งลูกคาสวนใหญตองการ
ความแปลกใหมเสมอ ไมตองการความซ้ําซาก ผูประกอบการจึงตองสรางสรรคส่ิงใหมๆ ท่ีแตกตางไม
เหมือนใครใหลูกคาเสมอ เพื่อตอบสนองตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และการสรางความ
แตกตางท่ีจะชวยใหธุรกิจมีความโดดเดนกวาคูแขงนั้นทําไดหลายดาน เชน ความแตกตางทางดาน
คุณภาพ ราคา บริการ เปนตน 
    จุดออนของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนการรวมมือกัน
ระหวางวัดกับประชาชนในชุนเอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยังไมเปน
ระบบมากนัก ซึ่งการรวมมือกันภายในชุมชนเองนั้นจะทําใหการจัดการใหเปนระบบเปนไปไดยาก 
เนื่องจากประชาชนไมมีความเขาใจในเรื่องของการจัดการ และประชาชนเนนไปในเรื่องการขายสินคา
ของตนเอง ดังนั้น ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของภายในตลาดควรมีการรวมมือกันใสใจพัฒนาเรื่องภายในตลาดให
มากข้ึน เชน การทําบัญชี การจัดการคน จางคน เปนตน หากไมใสใจเรื่องภายในตลาดหรือพัฒนาตลาด
ใหดี ตลาดจะไมมีการพัฒนา ทําใหผูมาใชบริการลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชมรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประเทศไทย (SME Thailand Club, 2560) เรื่องสาเหตุท่ีทําใหธุรกิจ
ขยายตัวไมได คือธุรกิจไมสามารถขยายตัวหรือเติบโตพัฒนาไปไดมากกวานี้ เพราะเนนเรื่องภายนอก
มากเกินไป เชน เนนไปในเรื่องของกลยุทธออนไลน การตลาด โดยไมไดมองเรื่องพัฒนาเรื่องตางๆ 
ภายในธุรกิจใหดี ซึ่งเรื่องภายในธุรกิจเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหดีข้ึน ซึ่งเมื่อภายในดี
การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับรูยอมทําไดงายข้ึนดวย และการทําใหธุรกิจขยายหรือเติบโต 
ตองกลาตัดสินใจลงทุนศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จางคนอยางเหมาะสมมาพัฒนา และปรับปรุงการ
บริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
    โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณเฉพาะ
หรือมีการอนุรักษธรรมชาติโดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีมาจากวัสดุธรรมชาติ
หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งแตกตางจากตลาดคูแขง ทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคไดมากกวา เนื่องจาก
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ปจจุบันผูบริโภคเริ่มใสใจส่ิงแวดลอมมากข้ึน และสินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคน
ในชุมชนเองจึงมีราคาท่ีถูกกวาจากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และ
ตลาดชุมชนนั้นทางรัฐบาลใหการสนับสนุนมีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําให
ตลาดอมยิ้มสามารถพัฒนาส่ิงตางๆ ไดโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุท่ีไมทําลายส่ิงแวดลอมหรือวัสดุเหลือใชภายในครัวเรือนท่ี
สามารถนํามาประยุกตใชแทนพลาสติกได และใชไดกับสินคาทุกประเภทภายในตลาด โดยอาจมีการ
จางบุคลากรคอยใหคําแนะนํากับทางผูคาหรือรวมมือกันออกแบบบรรจุภัณฑใหมๆ เพื่อใหผูคา
สามารถนําไปประยุกตใชกับรานคาของตนเอง ซึ่งจะทําใหเปนตลาดชุมชนท่ีอนุรักษธรรมชาติโดย
ปราศจากพลาสติกและพัฒนาตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมษยา บุญสีลา และ วงจันทร พูล
เพิ่ม (2562) เรื ่องการแปรรูปผลติภัณฑจากขยะมูลฝอยสูการพัฒนาเปนกลุมอาชีพในชุมชน ซึ่ง
ขอมูลขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานยาง จังหวัดบุรีรัมย ขยะท่ีพบสวนมากเปนขยะแหงท่ีสามารถ
นํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน พลาสติก กระดาษ ลัง ขวดแกว ขวดพลาสติก เปนตน สวนใหญ
ชาวบานนําไปเล้ียงสัตว หมักปุย ทําน้ําหมักชีวภาพ ดังนั้น จึงไดเสนอแนวทางและแนวคิดรวมกับ
ชุมชน โดยจัดฝกอบรมใหความรูในการเพิ่มมูลคาขยะและวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน และ
แกปญหาการจัดการขยะ เพิ่มมูลคาขยะ เพื่อเสริมสรางคุณภาพและเศรษฐกิจในชุมชน รวมท้ัง
สงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาสูการต้ังกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน 

 อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวา ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู
ในชวงถดถอย ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและมีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากข้ึน 
ผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากข้ึน ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขงนั้นสามารถตอบสนองไดตรงตาม
ความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง และความนิยมของตลาดอมยิ้มก็
จะลดลงตามไปดวย ดังนั้นตลาดอมยิ้มตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ท้ังในดานการจัดการภายในและใน
ดานสินคาท่ีขายในตลาด การจัดการตองมีความเปนระบบ มีการประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ความเขาใจโดยท่ัวถึงกัน และพัฒนาสินคาอยูตลอดเวลาใหทันตามสมัยหรือใหตรงตามความตองการ
ผูบริโภคในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และ 
ณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด OTOP สูสากล อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลิตภัณฑที่จําหนาย คือ อาหาร ของใชทั่วไป เครื่องประดับ สมุนไพร ของ
ตกแตงและเส้ือผา จากผลวิจัยศักยภาพของผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมสรุปไดวา ผลิตภัณฑสามารถขายไดทุกชนิด เพราะผลิตตามความตองการผูวาจางหรือ
นักทองเท่ียว และตามความนิยมของสินคา มีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยพัฒนาเปล่ียนแปลงตามความ
ตองการของผูบริโภคอยูเสมอ ผลิตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีเอกลักษณ ทันสมัย สวนของ
ผลิตภัณฑอาหารใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ ปรุงรสชาติใหถูกปากหรือพอใจผูบริโภคสวนใหญ ดังนั้น
ผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับคูแขงได และการท่ีผลิตภัณฑไดรับความนิยมลดนอยลงเนื่องจากมีคูแขง
เพิ่มข้ึน ผูบริโภคมีทางเลือกมากข้ึน สินคาลาสมัย และเศรษฐกิจไมดี ซึ่งผลิตภัณฑจะขยายตัวเพิ่มข้ึน
ไดโดยตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ 

 2.3 การดําเนินกลยุทธ จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีการใชกลยุทธสรางความ
แตกตางในดานการใหบรกิาร โดยมีการใหบริการบรรจุภัณฑท่ีนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับ
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  2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม 
   2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
    จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็งคือมีสินคา
คอนขางหลากหลายประเภท รวมท้ังมีสินคาชุมชน สินคาของคนในชุมชนเอง และตลาดมีเอกลักษณ
นาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ โดยการใชวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาใชเปนบรรจุ
ภัณฑเพื่อลดการใชพลาสติก และโฟม ซึ่งทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคได ซึ่งการท่ีนําสินคาชุมชนมา
ขายนั้นสามารถทําใหสินคาเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน แตสินคาชุมชนจะไมคอยแตกตางกันมากนักในแตละ
ชุมชน ดังนั้นตลาดอมยิ้มควรมีการหาแนวทางในการยกระดับ สรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่มของ
สินคาใหมากข้ึน เพื่อใหสินคามีความแตกตาง โดดเดน ไมซ้ําซาก เชนเดียวกับท่ีตลาดมีการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑเพื่ออนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดใหคน
มาใชบริการได เพราะผูคนจะมองวาตลาดนาสนใจ แตกตางจากท่ีอื่นๆ และยังมีสวนชวยในการ
อนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสรางความแตกตางใหกับสินคา (“สรางความแตกตางใหกับ
สินคา”, 2557) กลาวคือ หากสินคาไมมีความแตกตาง โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก็จะนอย ผู
ประกอบตองทราบพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งลูกคาสวนใหญตองการ
ความแปลกใหมเสมอ ไมตองการความซ้ําซาก ผูประกอบการจึงตองสรางสรรคส่ิงใหมๆ ท่ีแตกตางไม
เหมือนใครใหลูกคาเสมอ เพื่อตอบสนองตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และการสรางความ
แตกตางท่ีจะชวยใหธุรกิจมีความโดดเดนกวาคูแขงนั้นทําไดหลายดาน เชน ความแตกตางทางดาน
คุณภาพ ราคา บริการ เปนตน 
    จุดออนของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนการรวมมือกัน
ระหวางวัดกับประชาชนในชุนเอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยังไมเปน
ระบบมากนัก ซึ่งการรวมมือกันภายในชุมชนเองนั้นจะทําใหการจัดการใหเปนระบบเปนไปไดยาก 
เนื่องจากประชาชนไมมีความเขาใจในเรื่องของการจัดการ และประชาชนเนนไปในเรื่องการขายสินคา
ของตนเอง ดังนั้น ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของภายในตลาดควรมีการรวมมือกันใสใจพัฒนาเรื่องภายในตลาดให
มากข้ึน เชน การทําบัญชี การจัดการคน จางคน เปนตน หากไมใสใจเรื่องภายในตลาดหรือพัฒนาตลาด
ใหดี ตลาดจะไมมีการพัฒนา ทําใหผูมาใชบริการลดลง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชมรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประเทศไทย (SME Thailand Club, 2560) เรื่องสาเหตุท่ีทําใหธุรกิจ
ขยายตัวไมได คือธุรกิจไมสามารถขยายตัวหรือเติบโตพัฒนาไปไดมากกวานี้ เพราะเนนเรื่องภายนอก
มากเกินไป เชน เนนไปในเรื่องของกลยุทธออนไลน การตลาด โดยไมไดมองเรื่องพัฒนาเรื่องตางๆ 
ภายในธุรกิจใหดี ซึ่งเรื่องภายในธุรกิจเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหดีข้ึน ซึ่งเมื่อภายในดี
การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับรูยอมทําไดงายข้ึนดวย และการทําใหธุรกิจขยายหรือเติบโต 
ตองกลาตัดสินใจลงทุนศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จางคนอยางเหมาะสมมาพัฒนา และปรับปรุงการ
บริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
    โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณเฉพาะ
หรือมีการอนุรักษธรรมชาติโดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑท่ีมาจากวัสดุธรรมชาติ
หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งแตกตางจากตลาดคูแขง ทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคไดมากกวา เนื่องจาก
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ใชแตสินคาบางอยางท่ีมีน้ําหนักมากเกิน ไมสามารถใชกับบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชได และมี
ใหบริการยืมตะกราเพื่อใหลูกคาใสสินคาแทนพลาสติก รวมท้ังสรางความแตกตางดานภาพลักษณจาก
การใสใจส่ิงแวดลอมทําใหคลาดมีภาพลักษณท่ีดี ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมีการรวมกันคิดคนสรางสรรค
บรรจุภัณฑท่ีจะสามารถทําจากวัสดุเหลือใชใหสามารถใสสินคาทุกประเภทได และควรมีการสราง
ความแตกตางในดานอื่นๆ หรือสรางสรรคส่ิงใหมท่ีสามารถตอบสนองหรือดึงดูดลูกคาไดมากข้ึนและมี
ความโดดเดนกวาคูแขง เชน ในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย เปนตน หากลูกคารับรูถึงความแตกตางของสินคาและบริการจะทําใหลูกคารูสึกพิเศษ
หรือประทับใจจากการใชบริการและมีโอกาสท่ีลูกคาตองการกลับมาใชบริการอีกครั้ง เนื่องจากความ
แตกตางจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปพนวัฒน ฉินธนทรัพย, 
ดวงรัตน โกยกิจเจริญ และ นิศศา ศิลปเสรฐ (2550) กลาววา กลยุทธการสรางความแตกตางมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรณีศึกษา รานของฝากในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ดานผลิตภัณฑอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือดานภาพลักษณ และนอยท่ีสุดดานบริการ ซึ่งความ
แตกตางดานผลิตภัณฑคือสินคามีความหลากหลาย รูปแบบสินคามีความเปนเอกลักษณโดดเดน ดาน
ภาพลักษณ มีการสรางจุดเดนภายในรานมีเอกลักษณท่ีลูกคาสามารถจดจําได และดานบริการ มีการ
ใหบริการหลังการขาย เชน มีการจัดสงถึงบาน และสถานท่ีใหบริการเพียงพอกับลูกคา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ควรแนะนําผูคาใหความสําคัญกับการทําบัญชีการเงิน เพื่อเก็บขอมูลผล
ประกอบการใหทราบตนทุน และกําไรวามีการดําเนินธุรกิจมีความคุมคาหรือไม และเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.2 ตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางประชาชนกับวัดวาป
สุทธาวาส ควรมีการจัดระบบการจัดการตลาดท่ีชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการของตลาดราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3 ควรมีการแนะนําและใหความรูแกผูคาในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการ
นําวัสดุเหลือใชมาทําเปนบรรจุภัณฑแทนถุงพลาสติก เพื่อใหลดพลาสติกไดมากกวาเดิม 
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณและสอบถามจาก
ผูคาและผูประชาสัมพันธ หากมีการศึกษาในเชิงปริมาณจะทําใหทราบถึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของลูกคา ซึ่งจะชวยใหตลาดอมยิ้มสามารถตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน 
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ใชแตสินคาบางอยางท่ีมีน้ําหนักมากเกิน ไมสามารถใชกับบรรจุภัณฑท่ีทํามาจากวัสดุเหลือใชได และมี
ใหบริการยืมตะกราเพื่อใหลูกคาใสสินคาแทนพลาสติก รวมท้ังสรางความแตกตางดานภาพลักษณจาก
การใสใจส่ิงแวดลอมทําใหคลาดมีภาพลักษณท่ีดี ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมีการรวมกันคิดคนสรางสรรค
บรรจุภัณฑท่ีจะสามารถทําจากวัสดุเหลือใชใหสามารถใสสินคาทุกประเภทได และควรมีการสราง
ความแตกตางในดานอื่นๆ หรือสรางสรรคส่ิงใหมท่ีสามารถตอบสนองหรือดึงดูดลูกคาไดมากข้ึนและมี
ความโดดเดนกวาคูแขง เชน ในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย เปนตน หากลูกคารับรูถึงความแตกตางของสินคาและบริการจะทําใหลูกคารูสึกพิเศษ
หรือประทับใจจากการใชบริการและมีโอกาสท่ีลูกคาตองการกลับมาใชบริการอีกครั้ง เนื่องจากความ
แตกตางจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปพนวัฒน ฉินธนทรัพย, 
ดวงรัตน โกยกิจเจริญ และ นิศศา ศิลปเสรฐ (2550) กลาววา กลยุทธการสรางความแตกตางมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรณีศึกษา รานของฝากในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ดานผลิตภัณฑอยูในระดับท่ีมากท่ีสุด รองลงมา คือดานภาพลักษณ และนอยท่ีสุดดานบริการ ซึ่งความ
แตกตางดานผลิตภัณฑคือสินคามีความหลากหลาย รูปแบบสินคามีความเปนเอกลักษณโดดเดน ดาน
ภาพลักษณ มีการสรางจุดเดนภายในรานมีเอกลักษณท่ีลูกคาสามารถจดจําได และดานบริการ มีการ
ใหบริการหลังการขาย เชน มีการจัดสงถึงบาน และสถานท่ีใหบริการเพียงพอกับลูกคา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 ควรแนะนําผูคาใหความสําคัญกับการทําบัญชีการเงิน เพื่อเก็บขอมูลผล
ประกอบการใหทราบตนทุน และกําไรวามีการดําเนินธุรกิจมีความคุมคาหรือไม และเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  1.2 ตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนท่ีเกิดจากความรวมมือระหวางประชาชนกับวัดวาป
สุทธาวาส ควรมีการจัดระบบการจัดการตลาดท่ีชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการของตลาดราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ 
  1.3 ควรมีการแนะนําและใหความรูแกผูคาในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการ
นําวัสดุเหลือใชมาทําเปนบรรจุภัณฑแทนถุงพลาสติก เพื่อใหลดพลาสติกไดมากกวาเดิม 
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณและสอบถามจาก
ผูคาและผูประชาสัมพันธ หากมีการศึกษาในเชิงปริมาณจะทําใหทราบถึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของลูกคา ซึ่งจะชวยใหตลาดอมยิ้มสามารถตอบสนองความตองการของลูกคามากข้ึน 
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