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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพือ่ ศึกษาบริบทของตลาดอมยิ้ม 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) ตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนที่เกิดจากการรวมมือกันระหวางวัดวาป
สุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง และคนในชุมชน เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในวั ดให เกิ ด
ประโยชน สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และใหคนในชุมชนมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน โดย
สินคาภายในตลาดอมยิ้มเปนสินคาชุมชน อาหารทั่วไป และสินคาจิปาถะเปนหลัก ซึ่งใหบริการในเสาร
และวันอาทิตยเทานั้น 2) การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาดอมยิ้มมีการจัดตั้ง
นโยบายภายในตลาด โดยกําหนดใหผูคาลดการใชถุงพลาสติกเพื่อตองการทําตลาดอมยิ้มใหเปนตลาดที่
ปราศจากขยะพลาสติก โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช คือการนําวัสดุเหลือใชหรือวัสดุ
ที่เปนมิตรตอธรรมชาติมาออกแบบหรือประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑ เชน ใบตอง นิตยสารเกาทําเปนถุง
กระดาษ เปนตน เพื่อลดขยะและลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอน และลดตนทุน
ในการซื้อบรรจุภัณฑ ซึ่งจากงานวิจัยผูจัดการตลาดอมยิ้มสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุง
หรือพัฒนาในดานการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตางๆ ของตลาดใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นได
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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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 ระบบเศรษฐกิจที่เปนการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชให
คุมคาที่สุดหรือใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด หรือเพื่อคืนสภาพใหแกวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ
แทนที่จะกลายเปนขยะหรือของเสีย และทิ้งไปในขั้นตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่งขยะเหลานั้นอาจจะ
ทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เปนตน ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบวัสดุใหม สราง
ระบบการผลิตใหม สรางนวัตกรรมใหมๆ และการใชซ้ําก็ถือเปนการสรางคุณคาที่ดีขึ้นและสรางความ
ยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกดวย (SCG, 2563) นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนยังเปนการอนุรักษธรรมชาติ จากที่มีการคืนสภาพวัสดุของผลิตภัณฑตางๆ โดยไมใหกลายเปน
ขยะที่จะตองทิ้งไปหลังจากการบริโภค และไมใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจุบันธุรกิจตางๆ ได
มีการนําแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกตใชในธุรกิจของตนเอง รวมทั้งในชุมชนตางๆ ไดมี
การสรางกิจกรรมภายในชุมชน เชน ตลาดชุมชน โดยนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใชในการ
ดําเนินการตลาดชุมชน
ตลาดชุมชน เปนตลาดที่จะมีความเปนทองถิ่น ตั้งแตวัตถุดิบอาหาร วัฒนธรรมการกิน ทาที
ของผูคนที่อาศัยอยูในชุมชนนั้นที่ออกมาจับจายใชสอย จนถึงบรรยากาศของชุมชนนั้น ในแตละที่ลวน
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ซอนปรากฏการณทางสังคมที่บอกเลาเรื่องราวของเมืองนั้นๆ รวมทั้งตัวชี้วัดการพัฒนาของเมืองได ตั้งแต
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของคนในชุมชนก็จะสะทอนไดจากการ
จั ดการตลาดในเมื องนั้ น เช น เดี ยวกั น ตลาดยั ง เป นพื้ นที่ ที่ เข า ถึ ง ได แ ละต อนรั บ ผู คนต างถิ่ น การ
แลกเปลี่ยนในตลาดจึงเปนมากกวาตัวสินคา แตคือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางผูคน (พชร
สูงเดน, 2562) นอกจากสรางเศรษฐกิจ ตลาดชุมชนยังใหประโยชนอื่นๆ ทั้งในดานสุขภาพจากการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน (“วิถีชุมชน สรางเศรษฐกิจ
ฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560)
เชนเดียวกัน ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทยยอนยุคจอมบึง ตั้งอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ตําบล
จองบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เกิดจากความรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จอมบึง และคนในชุมชน ซึ่งตลาดอมยิ้ม มีการรวมกันอนุรักษธรรมชาติตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
โดยมีการใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอธรรมชาติ หรือจากวัสดุเหลือใช ซึ่งนํามาออกแบบหรือ
ทําเปนบรรจุภัณฑใหมแทนการใชถุงพลาสติก เชน ใบตอง ถุงกระดาษ ใบจาก เพื่อเปนการลดปริมาณ
ขยะในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนการปลูกฝงใหประชาชนหันมาใสใจในดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น
การวิจัยในพื้นที่ตลาดอมยิ้ม อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพราะเปนตลาดชุมชนที่เกิดจาก
การรวมมือกันจากคนในชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนที่เขมแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้ ตลาด
อมยิ้มยังมีแนวคิดในการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการใหผูคาลดการใชพลาสติก เพื่อลด
ปริมาณขยะ โดยใชใบตองแทนภาชนะที่เปนพลาสติก และใชถุงกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ แทนถุงพลาสติก
ซึ่งผลกระทบของการใชพลาสติกนั้นมีมากมาย รวมถึงเกิดภาวะโลกรอน ดวยเหตุนี้การลดใชถุงพลาสติก
จึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักอยางมากในปจจุบัน และตลาดอมยิ้มเปนตลาดที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอมดวยการ
ลดใชพลาสติก ดังนั้น การอนุรักษธรรมชาติของตลาดอมยิ้มเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเปนตลาดที่นาสนใจ
และสามารถพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนตอไปไดอีก
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทของตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
1. แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
เศรษฐกิจหมุน เวียน คือ ระบบเศรษฐกิจที่อ อกแบบมาเพื่อ คืน สภาพให แกวั ส ดุ ข อง
ผลิตภัณฑตางๆ แทนที่จะกลายเปนขยะหรือของเสีย และทิ้งไปในขั้นตอนสุดทายของการบริโภค ซึ่ง
ขยะเหลานั้นอาจจะทําใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และเปนการเพิ่มปริมาณขยะ เพื่อแกปญหา
ดังกลาว ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะนําวัสดุเหลานั้นกลับมาสรางคุณคาใหม โดยตองมีการออกแบบ
วั ส ดุ ผลิ ต ภั ณ ฑ สร า งนวั ต กรรมใหม ๆ ตั้ ง แต ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ ลดการเกิ ด ผลกระทบด า น
สิ่ ง แวดล อ ม เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นแบ ง วั ส ดุ ใ นระบบออกเปน 2 แบบ คือ 1) กลุ ม วัส ดุช ีว ภาพ
(biological materials) หรือ วัสดุที่มาจากสารธรรมชาติ และผานกระบวนการที่แทบไมปนเปอน
สารเคมี ทําใหยอยสลายคืนสูสิ่งแวดลอมตอไปได 2) กลุมวัสดุทางเทคนิค (technical materials) ที่
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ผานกระบวนการผลิตที่อาศัยเทคนิคตางๆ เชน ชิ้นสวนจากโลหะและพลาสติก ที่จะสงผลเสีย หาก
หลุดสูธรรมชาติ จึงตองมีการออกแบบใหมใหหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในระบบปดโดยไมสงของ
เสียออกนอกระบบผลิต (ภัทราพร แยมละออ, 2561)
ตลาดชุมชน ตลาดชุมชนเปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่ชุมชนตองยึดเปนฐานที่มันของการสราง
เศรษฐกิ จ ฐานราก เป น การหมุ น เวี ย นเม็ ด เงิ น ให อ ยู ภ ายในชุ ม ชน โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบ
เกษตรกรรมยั่ง ยืน สรางคุณคาและมูลคาของผักพื้น บาน ขนมพื้น เมือง ซึ่ง จากการที่มีผลิตภั ณ ฑ
พื้นบานเหลานี้ นอกจากจะสรางเศรษฐกิจในชุนชนแลว ยัง ใหประโยชนในอีกหลายมิติ ทั้ง ในดาน
สุขภาพจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาและวิถีของบรรพชน ทั้งพื้นที่
ตลาดชุมชนยัง เปน การเปดโอกาสใหคนยากไร ผูสูง อายุ เด็กและเยาวชนได ใชเปน ชองทางสราง
เศรษฐกิจและสรางรายไดใหชีวิตได วิถีชุมชน (“สรางเศรษฐกิจฐานราก: ตลาดชุมชน”, 2560) อาจ
เป น ตลาดบกหรื อตลาดน้ํา ก็ไ ด ซึ่ ง ตลาดบก เป น ตลาดที่ ค า ขายอยู บ นบก ขนาดของตลาด และ
ประเภทของสินคาที่นํามาขายขึ้นอยูกับชุมชนหรือสถานที่ที่ตลาดนั้นตั้งอยู และตลาดน้ํา เปนตลาดที่
ผูคาพายเรือบรรทุกสินคามาขายในยานที่มีการเดินเรือพลุกพลาน บริเวณปากคลองหรือบริเวณชุมชน
เปนตน (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, ม.ป.ป.)
ซึ่ง ตลาดชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ ชุมชนสามารถออกแบบไดวาตองการให ต ลาด
ชุมชนของตนเองเปนอยางไร มีความเปนเอกลักษณเฉพาะเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว หรือสามารถทําใหมี
การจัดการตลาดที่ทั้งเพื่อกระตุนเศรษฐกิจภายในชุมชน และเพื่อเปนประโยชนตอสังคมหรือตอโลก
เชน มีการจัดการบริหารตลาดชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหตลาด
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษธรรมชาติหรือมีการจัดการตลาดที่ลดการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยการลดบรรจุภัณฑจากถุงพลาสติกมาใชเปนบรรจุภัณฑที่ทํามาจากวัสดุเหลือใชที่อาจกลายเปน
ขยะหลังจากการบริโภคตอนสุดทายหรือบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมา
ออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เชน ใชใบตอง ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก เปนตน เพื่อเปนการนําวัสดุ
ที่ไ มใชมาสรางคุณ ค าหรื อทํ า ให เกิ ดประโยชนโ ดยจะไมเ ปน การเพิ่มปริม าณขยะ ซึ่ง มีกระทบต อ
สิ่งแวดลอม และสามารถปลูกฝงคนในชุมชนใหกันมาใสใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น
2. การจัดการเชิงกลยุทธ
การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการบริหารองคกรอยางเปนระบบ มีการวางแผนเปนขั้นตอน
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง หรือเปนชุดการตัดสินใจการดําเนินงานเพื่อที่จะพาองคกรไปสูความสําเร็จ
ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยกําหนดทิศทางขององคกร โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมกับองคกร เพื่อที่จะนํากลยุทธไปประยุกตปฏิบัติ
และควบคุมประเมินผลการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย
1) การกํ า หนดทิศ ทาง (Direction Setting) เปน การกํ า หนดวิส ัย ทัศ น และการ
กําหนดภารกิจหรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจน และเปาหมายขององคกร
2) การประเมิน องคก ารและสภาพแวดลอม (Environment Scanning) เปน การ
ประเมิน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหทราบถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค หรือที่เรียกวาการวิเคราะห SWOT ซึ่งการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในจะทําใหทราบถึง
50

50

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)
ปที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

จุดออนและจุดแข็ง องคกร สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปน สภาพแวดลอมทั่ ว ไปที่
สามารถสงผลกระทบตอองคกร เชน สภาพแวดลอมดานการเมือง เศรษฐกิจ เปนตน จะทําใหทราบ
ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะเกิดกับองคกร
3) การกํ า หนดกลยุท ธ (Strategy Formulation) เปน การพัฒ นาแผนระยะยาว
โดยองคก รจะต อ งกํ า หนดกลยุ ท ธ ที่ เ หมาะสมกั บ องค ก รที่ สุ ด ซึ่ ง กํ า หนดจากการที่ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก เพื่อใหไปถึงเปาหมายที่ไดกําหนดไวได
4) การดําเนินกลยุทธ (Strategy Implementation) คือกระบวนการที่นํากลยุทธและ
นโยบายมาประยุกตใชไปสูแผนการดําเนินงานขององคกร ซึ่งประสิทธิภาพการนํากลยุทธไปปฏิบัตินั้น
จะเกี่ยวของกับความสํา เร็ จ ขององคก ร ดัง นั้น ผูบริหารปฏิบั ติหรื อ ผูป ฏิบั ติ ควรมีก ารมอบหมาย
กําหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อจะนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จได
5)
การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) เปน
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธที่นําไปปฏิบัติวาผลการดําเนินงานเปนอยางไร และเหมาะสม
กับองคหรือไม หากเกิดขอผิดพลาดก็นําไปปรับปรุง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยโดยการใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูใหสัมภาษณหรือใหขอมูลตางๆ คือ ผูประชาสัมพันธของ
ตลาดอมยิ้ม นอกจากนี้ยังศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อใหได
ขอมูลมาวิเคราะหใหไดมากที่สุด
2. การเลือกพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้เลือกวิธีศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยจะทําการศึกษาใน
พื้นที่ตลาดอมยิ้ม ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากตลาดอมยิ้มมีแนวคิดในการลดใช
พลาสติกโดยใชใบตอง และถุงกระดาษ โดยวิจัยนี้ใชผูคา และบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาดอมยิ้ม
3. ผูใหขอมูลหลัก
ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ คือ ผูประชาสัมพันธเปนผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับบริบท
ของตลาดอมยิ้ม การบริหารจัดการตลาดอมยิ้ม และการจัดการตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
การวิจัยครั้ง นี้ใ ชกระบวนวิธีก ารวิ จั ยเชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สัมภาษณเชิง ลึก (In-depth Interview) จึง เลือกเครื่องมือที่มีความเหมาะสมมาใชในการวิจัย คือ
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แบบสัมภาษณ (Interview) เปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยผูวิจัยสรางแนวคําถามหรือใชคํา
สําคัญ (keywords) เพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ
5. การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การสรางเครื่องมือในการวิจัย มีขั้นตอน ดังนี้
5.1 ศึกษา คนควาขอมูล แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสารทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
และอินเตอรเน็ต เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการสรางคําถามในการสัมภาษณ
5.2 สรางคําถามเพื่อที่จะสัมภาษณผูใหขอมูล พิจารณาจากวัตถุประสงค หรือปญหาของ
การวิจัยโดยกําหนดเปนประเด็นหลัก และประเด็นยอย เพื่อใหสัมภาษณขอมูลไดอยางครอบคลุม
5.3 สอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับแนวคําถามกับผูใหคําปรึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษา
ตลาดอมยิ้มอนุรักษธรรมชาติ อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
6. การรวบรวมขอมูล
6.1 กํ า หนดข อ มู ล ว า ต อ งการข อ มู ล อะไรบ า ง โดยการศึ ก ษาและวิ เ คราะห จ าก
วัตถุประสงคหรือปญหาของการวิจัย
6.2 กําหนดแหลงขอมูลวาแหลงขอมูลอยูที่ไหนหรือผูใหขอมูลเปน ใคร อยูที่ไหน และ
พิจารณาวาแหลงขอมูลสามารถใหขอมูลไดอยางครบถวนเพียงพอหรือไม
6.3 เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม
และสามารถไดขอมูลอยางครบถวน เพียงพอ และเชื่อถือได
7. การวิเคราะหขอมูล
7.1 นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห โดยจะนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึก
การถอดเทปบันทึกเสียง มาแยกเปนประเด็นตางๆ และพิจารณาวาขอมูลที่ไดเพียงพอ และสมบูรณ
หรือไม
7.2 นําขอมูลมาวิ เ คราะหเ ชิง พรรณนาตามขอ มูล จากเอกสารวิ ช าการ แนวคิด หรื อ
งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนชัดเจน และสรุปผลตอไป
8. การตรวจสอบความเชื่อมั่นของขอมูล
การวิจัยเรื่องการจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดําเนินการโดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ ดังนั้นหลังจากได
ขอมูลจากการสัมภาษณแลวจึง นําไปตรวจสอบดวยแหลง ขอมูลทางเอกสารวิชาการเพิ่มเติม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือ และนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และสรุปผล

52

52

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)
ปที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

ผลการวิจัย
1. บริบทของตลาดอมยิ้ม
1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาผูริเริ่มความคิดในการจัดตั้ง
ตลาดอมยิ้มเปนอดีตรองเจาอาวาสวัดวาปสุทธาวาส และตองการจัดสรรพื้นที่วางภายในวัดเพื่อใหคนใน
ชุมชนไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีการรวมมือระหวางวัดวาปสุทธาวาส
หรือวัดตลาดควายกับผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง รวมหารือรูปแบบการจัด
ตลาดอมยิ้ม พรอมประชาชนในชุมชน จัดตั้งในปพุทธศักราช 2558 แตเดิมกอนจัดตั้งตลาดอมยิ้มนั้นไดมี
การจัดสรรพื้นที่วัดเปนแหลงวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ เชน ไทยทรงดํา ไทยพื้นถิ่น ลาวตี้ ลาวโซง เปนตน
และไดรวมมือจัดตั้งตลาดอมยิ้มขึ้น โดยมีแนวคิดที่แตกตางจากที่อื่น เพื่อใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
คือการกําหนดใหผูคารวมกันอนุรักษธรรมชาติ ใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ เปนบรรจุภัณฑใสอาหาร
หรือใสของที่คาขาย เพื่อเปนการลดขยะพลาสติกซึ่งเปนสวนหนึ่งในการลดภาวะโลกรอน ลดตนทุน
รวมทั้งเพื่อนําวัสดุที่ไมใชแลวตองกลายเปนขยะมาทําใหเกิดประโยชน และเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และอนุรักษวิถีวัฒนธรรมไทยทรงดํา
1.2 รูปแบบของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนตลาดบกที่จัดตั้งภายใน
ชุมชน โดยมีโซนสําหรับนั่งรับประทานอาหารอยางเพียงพอ ตําแหนงที่ตั้งของตลาดอมยิ้มตั้งอยูภายใน
วัดวาปสุทธาวาส หรือวัดตลาด ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยเวลาใหบริการของตลาด
อมยิ้ม คือ วันเสารและวันอาทิตย เวลาตั้งแต 10.00 ถึง 18.00 น.
1.3 ลักษณะสินคาที่ขายในตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีกิจกรรมการ
จําหนายสินคาหลากหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหารปลอดภัย อาหารพื้นบาน อาหารทั่วไป เชน ผักสวน
ครัวจากสวนของชาวบานในชุมชน ผลไมปลอดสารพิษ เปนตน รวมทั้งสินคาชุมชน สินคาจิปาถะตางๆ
และตลาดอมยิ้มมีจุดเดนคือการเนนใชใบตอง ถุงกระดาษ และอื่นๆ แทนถุงพลาสติก ภายในวัดมีนาบัว
ใหชม ซึ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวได
1.4 กลุมลูกคาของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ในป 2560 ถึง 2561 ซึ่งเปนชวงที่
ตลาดไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังนั้น กลุมลูกคาในชวงที่ไดรับความนิยมสวนใหญจะมาจากทั้ง
ตางจังหวัดและประชาชนในเขตราชบุรีหรือบริเวณใกลเคียง ปจจุบัน มีตลาดใหมๆ เกิดขึ้นมากมายผูคน
มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ทําใหตลาดอมยิ้มมีความนิยมนอยลง ลูกคาสวนใหญจึงเปนประชาชนในเขต
ราชบุรี และกลุมลูกคานี้จะมาตลาดอมยิ้มเปนประจํา เนื่องจาก ผัก ผลไมสดใหมปลอดสารพิษ เพราะ
เปนสินคาจากคนในชุมชนเอง ไมผานพอคาคนกลาง ดังนั้น ผักและผลไมจึงมีราคาถูกดวย
2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม
2.1 กํ า หนดทิ ศ ทาง จากการศึ ก ษาพบว า ตลาดอมยิ้ ม ต อ งการเป น ตลาดที่ มี ค วาม
แตกตาง และตองการทําใหตลาดอมยิ้มเปนตลาดชุมชนที่ปราศจากพลาสติก อันเปนเหตุใหเกิดภาวะ
โลกร อ น โดยใช แ นวคิ ด ระบบเศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นคื อ การนํ า วัส ดุ เ หลื อ ใช ห รื อ วั ส ดุ ที่ เ ป น มิ ตรตอ
สิ่งแวดลอมมาประยุกตใช และเพิ่มมูลคาหรือยกระดับสินคาชุมชนหรือสินคาที่มาจากคนในชุมชนเอง
ใหเปนที่รูจักหรือกาวหนามากยิ่งขึ้น เพื่อใหเศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน
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2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม
2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็ง คือมี
สินคาคอนขางหลากหลายประเภท รวมทั้งมีสินคาชุมชนหรือสินคาพื้นบานจอมบึง สินคาของคนใน
ชุมชนเอง เชน ผักตางๆ ทําใหมีราคาถูกและใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมโดยการใชวัสดุที่ม าจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือ ใชมาใชเปน บรรจุ ภัณฑ เพื่อ ลดการใชพ ลาสติก และโฟม ซึ่ง ทําใหตลาดมี
เอกลักษณนาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวได
จุ ด อ อ นของตลาดอมยิ้ ม จากการศึ ก ษาพบวา ตลาดอมยิ้ มเปน การ
รวมมือกันระหวางวัดกับประชาชนในชุนเอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยัง
ไม เ ป น ระบบมากนั ก ไม มี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของตลาด ทํ า ให ไ ม ท ราบว า ตลาดประสบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงใด ไมมีการวิเคราะหหรือพยากรณสิ่งตางๆ เชน ความตองการของผูบริโภค
เพื่อนํามาพัฒนาตลาดใหดียิ่งขึ้น ทําใหตลาดพัฒนาไมตอเนื่อง สงผลใหไมมีสิ่งใหมๆ มาดึงดูดใหมาใช
บริการ
2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณ
เฉพาะหรือมีการอนุรักษธรรมชาติ โดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑที่มาจากวัสดุ
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช ซึ่งแตกตางจากตลาดคูแขง ทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคไดมากกวา และ
สินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคนในชุมชนเองซึ่งปลอดสารพิษ และมีราคาที่ถูกกวา
จากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และตลาดชุมชนนั้นทางรัฐบาลให
การสนับสนุน มีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําใหตลาดอมยิ้มเปน ตลาดที่สราง
รายไดกับชุมชน และมีผูคนจากพื้นที่อื่นมาทองเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของตลาด และรูจักตลาดมากขึ้น
อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวา ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจ
อยูในชวงถดถอย คนวางงานเยอะ รายไดลดนอยลง ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและในเขตราชบุรี
มีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขง
นั้นสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง
2.3 การดําเนิน กลยุทธ จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มมีการใชกลยุทธการ
สรางความแตกตาง ซึ่งตลาดอมยิ้มดําเนินการใชกลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการใหบริการดาน
บรรจุภัณฑที่แตกตางจากตลาดที่อื่น โดยการกําหนดนโยบายใหผู ค าใชบรรจุภั ณฑที่ เปน มิ ต รต อ
สิ่ง แวดลอมหรือที่ทํามาจากวัสดุเหลือใชตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุน เวียน เชน กระดาษจาก
วารสารหรือหนังสือพิมพที่ไมใชแลวมาออกแบบเปนบรรจุภัณฑใหม เปนตน รวมทั้งมีการใหบริการยืม
ตะกราที่ทางตลาดเตรียมไวใหผูบริโภคนําไปใชใสสินคาแทนการใชถุงพลาสติก รวมถึง สรางความ
แตกตางทางดานภาพลักษณ ซึ่งจากการใสใจสิ่งแวดลอมของตลาดอมยิ้ม นอกจากทําใหตลาดมีความ
โดดเดน แตกตางจากที่อื่นแลวยัง ทําใหตลาดมีภาพลักษณที่ดีจากการรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม และ
ชวยลดปริมาณขยะภายในชุมชน ซึ่งการสรางความแตกตางดังที่กลาวมาจะทําใหผูบริโภคเกิดความ
ประทับใจหรือรูสึกพิเศษในสินคาหรือบริการนั้นๆ
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วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)
ปที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563)

อภิปรายผล
1. บริบทของตลาดอมยิ้ม
1.1 ประวัติความเปนมาของตลาดอมยิ้ม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเกิดขึ้นจากการ
รวมมือกันระหวางวัดวาปสุทธาวาสและประชาชนในชุมชน และผูที่มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งตลาดอม
ยิ้มภายในวัดนั้นเปนอดีตเจาอาวาส ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของควรมีการสื่อสารที่ดี ชัดเจน และทั่วถึง มีการ
จัดการตลาดใหเปนระบบ เพื่อใหผูคาและประชาชนเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง เพราะเปนตลาดที่รวมมือ
กับประชาชนในชุมชนเอง หากมีการสื่อสารที่ไมดีหรือมีการจัดการที่ไมดีอาจเกิดความขัดแยงและเกิด
ปญหาตางๆ ตามมาได
1.2 รูปแบบของตลาดอมยิ้ม จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มเปนตลาดนัดชุมชน ซึ่งเปน
ตลาดบก แหลงที่ตั้งของตลาดอมยิ้มอยูภายในวัดวาปสุทธาวาส ลักษณะสินคาในตลาดอมยิ้ม เปนสินคา
ชุมชนและอาหาร สินคาจิปาถะทั่วไปเปนสวนใหญ ในสวนของกลุมลูกคา กลุมลูกคาในปจจุบันของตลาด
อมยิ้มเปนประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรีหรือประชาชนในเขตบริเวณใกลเคียง และกลุมลูกคาที่ลดลง
อาจมาจากหลายปจจัย เชน รานคาเหลือนอยลง หรือสินคาไมตรงกับความตองการของผูบริโภค ทาง
ตลาดอมยิ้มควรมีการจัดการทางดานการตลาดมากขึ้น เชน มีการสงเสริมทางการตลาด และปรับปรุง
ตลาดใหความทันสมัยหรือตามเทรนใหมีสิ่งที่นาสนใจมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกคา สวนของลักษณะสินคาใน
ตลาดอมยิ้ม ซึ่งไมโดดเดนและสามารถดึงดูดผูมาใชบริการไดมากพอ และพยายามดึงสินคาของชุมชนมา
ขายในตลาดแตไมนาสนใจหรือไมเห็นถึงความแตกตางจากที่อื่น เนื่องจากสินคาชุมชนโดยทั่วไปนั้นจะไม
มีขายตามรานคาทั่วไป ทําใหสินคาไมสามารถเขาสูประชาชนไดอยางทั่วถึงได ชุมชนควรมีการพัฒนา
สินคาหรือสรางมูลคาสินคาของชุมชนใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีสุดา ลีลา
สุวัฒน, พสชนันท บุญชวย และ ณัฐปภัสร เทียนจันทร (2558) เรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด OTOP สู
สากล อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่กลาววา สินคาชุมชนไมสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางทั่วถึง
เนื่องจากสินคาชุมชนมีความคลายกันมาก ทําใหผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตางสินคาของแตละชุมชน
ได รวมถึงมีราคาคอนขางแพง สถานที่จัดจําหนายมีจําจัด ซึ่งไมมีจําหนายตามรานคาทั่วไป และการ
สงเสริมการตลาดไมตอเนื่อง
2. การจัดการเชิงกลยุทธตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
2.1 กํ า หนดทิ ศ ทาง จากผลการวิ จั ย พบวา ตลาดอมยิ้ม ต องการเป น ตลาดที่ มี ความ
แตกตางจากที่อื่นโดยการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใช เพื่อเปนการดึงดูดผูบริโภคได
มากกวา ตลาดอมยิ้มควรกําหนดทิศทางของตลาดทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจตาง ๆ ของตลาดอยาง
ชัดเจน และกําหนดทิศทางหรือนโยบายการนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใหชัดเจนขึ้น เพื่อใหผู
ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติอยางถูกตองทั่วถึง และเพื่อเปนแนวทางในดําเนินงานของทุกคนในตลาดไปถึง
ความสําเร็จที่ตองการเปนตลาดชุมชนปราศจากพลาสติกภายในอนาคตใหไ ด เพราะหากไมมีการ
กําหนดทิศทางภายในตลาด ผูคาหรือผูที่เกี่ยวของภายในตลาดอาจจะไมทราบวาตลาดตองไปใน
ทิศทางใด หรือทําอยางไร ซึ่งจะทําใหมีโอกาสในการประสบความสําเร็จนอยกวาการที่มีการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจน
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2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอม
2.2.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็งของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีจุดแข็ง คือมีสิน คา
คอนขางหลากหลายประเภท รวมทั้งมีสินคาชุมชน สินคาของคนในชุมชนเอง และตลาดมีเอกลักษณ
นาสนใจจากการอนุรักษธรรมชาติ โดยการใชวัสดุที่มาจากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาใชเปนบรรจุ
ภัณฑเพื่อลดการใชพลาสติก และโฟม ซึ่งทําใหสามารถดึงดูดผูบริโภคได ซึ่งการที่นําสินคาชุมชนมา
ขายนั้นสามารถทําใหสินคาเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น แตสินคาชุมชนจะไมคอยแตกตางกันมากนักในแตละ
ชุมชน ดังนั้นตลาดอมยิ้มควรมีการหาแนวทางในการยกระดับ สรางสรรค และสรางมูลคาเพิ่ม ของ
สินคาใหมากขึ้น เพื่อใหสินคามีความแตกตาง โดดเดน ไมซ้ําซาก เชนเดียวกับที่ตลาดมีการใชวัสดุจาก
ธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใชมาประยุกตใชเปนบรรจุภัณฑเพื่ออนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสามารถดึงดูดใหคน
มาใชบริการได เพราะผูคนจะมองวาตลาดนาสนใจ แตกตางจากที่อื่น ๆ และยัง มีสวนชวยในการ
อนุรักษธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดสรางความแตกตางใหกับสินคา (“สรางความแตกตางใหกับ
สินคา”, 2557) กลาวคือ หากสิน คาไมมีความแตกตาง โอกาสในการเติบโตของธุรกิจก็จะนอย ผู
ประกอบตองทราบพฤติกรรมของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ซึ่งลูกคาสวนใหญตองการ
ความแปลกใหมเสมอ ไมตองการความซ้ําซาก ผูประกอบการจึงตองสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่แตกตางไม
เหมือนใครใหลูกคาเสมอ เพื่อตอบสนองตามความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง และการสรางความ
แตกตางที่จะช วยใหธุรกิ จมี ความโดดเดนกว าคูแขงนั้นทํ าได หลายด าน เชน ความแตกต างทางด าน
คุณภาพ ราคา บริการ เปนตน
จุดออนของตลาดอมยิ้ม จากการศึกษาพบวาตลาดอมยิ้มเปนการรวมมือกัน
ระหวางวัดกับประชาชนในชุน เอง ทําใหการจัดการบริหารตลาดขาดประสิทธิภาพ และยัง ไมเปน
ระบบมากนัก ซึ่งการรวมมือกันภายในชุมชนเองนั้น จะทําใหการจัดการใหเปนระบบเปนไปได ยาก
เนื่องจากประชาชนไมมีความเขาใจในเรื่องของการจัดการ และประชาชนเนนไปในเรื่องการขายสินคา
ของตนเอง ดังนั้น ผูที่มีสวนเกี่ยวของภายในตลาดควรมีการรวมมือกันใสใจพัฒนาเรื่องภายในตลาดให
มากขึ้น เชน การทําบัญชี การจัดการคน จางคน เปนตน หากไมใสใจเรื่องภายในตลาดหรือพัฒนาตลาด
ใหดี ตลาดจะไมมีการพัฒนา ทําใหผูมาใชบริการลดลง ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของชมรมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ มประเทศไทย (SME Thailand Club, 2560) เรื่องสาเหตุที่ทําใหธุรกิจ
ขยายตัวไมได คือธุรกิจไมสามารถขยายตัวหรือเติบโตพัฒนาไปไดมากกวานี้ เพราะเนนเรื่องภายนอก
มากเกินไป เชน เนนไปในเรื่องของกลยุทธออนไลน การตลาด โดยไมไดมองเรื่องพัฒนาเรื่องตางๆ
ภายในธุรกิจใหดี ซึ่งเรื่องภายในธุรกิจเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้น ซึ่งเมื่อภายในดี
การประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรับรูยอมทําไดงายขึ้นดวย และการทําใหธุรกิจขยายหรือเติบโต
ตองกลาตัดสินใจลงทุน ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม จางคนอยางเหมาะสมมาพัฒนา และปรับปรุงการ
บริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2.2 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาสของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบวา ตลาดอมยิ้มมีเอกลักษณเฉพาะ
หรือมีการอนุรักษธรรมชาติโดยมีการลดพลาสติกและโฟมมาใชเปนบรรจุภัณฑที่มาจากวัสดุธรรมชาติ
หรือวัสดุเหลือใช ซึ่ง แตกตางจากตลาดคู แขง ทําใหสามารถดึง ดูด ผูบริ โภคไดม ากกวา เนื่องจาก
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ปจจุบันผูบริโภคเริ่มใสใจสิ่งแวดลอมมากขึ้น และสินคาภายในตลาดจําพวกผักสวนครัวนั้นเปนของคน
ในชุมชนเองจึงมีราคาที่ถูกกวาจากการรับมาจากพอคาคนกลาง ทําใหตลาดอมยิ้มมีลูกคาประจํา และ
ตลาดชุมชนนั้น ทางรัฐบาลใหการสนับสนุน มีนโยบายสงเสริมเพื่อพัฒนาหรือยกระดับตลาด ทําให
ตลาดอมยิ้มสามารถพัฒนาสิ่ง ตางๆ ไดโดยไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมหรือวัสดุเหลือใชภายในครัวเรือนที่
สามารถนํามาประยุกตใชแทนพลาสติกได และใชไดกับสินคาทุกประเภทภายในตลาด โดยอาจมีการ
จางบุคลากรคอยให คํา แนะนํากั บ ทางผู คา หรือรว มมือ กัน ออกแบบบรรจุ ภั ณฑ ใหม ๆ เพื่อให ผู ค า
สามารถนําไปประยุกตใชกับรานคาของตนเอง ซึ่งจะทําใหเปน ตลาดชุมชนที่อนุรักษธรรมชาติ โดย
ปราศจากพลาสติกและพัฒนาตลาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เมษยา บุญสีลา และ วงจันทร พูล
เพิ่ม (2562) เรื่อ งการแปรรูป ผลติภัณ ฑจ ากขยะมูล ฝอยสูการพัฒ นาเปน กลุม อาชีพในชุม ชน ซึ่ง
ขอมูลขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลบานยาง จังหวัดบุรีรัมย ขยะที่พบสวนมากเปนขยะแหงที่สามารถ
นํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน พลาสติก กระดาษ ลัง ขวดแกว ขวดพลาสติก เปนตน สวนใหญ
ชาวบานนําไปเลี้ยงสัตว หมักปุย ทําน้ําหมักชีวภาพ ดังนั้น จึงไดเสนอแนวทางและแนวคิดรว มกับ
ชุมชน โดยจัดฝกอบรมใหความรูในการเพิ่มมูลคาขยะและวัสดุเ หลือใชกลั บมาใชประโยชน และ
แกปญ หาการจัดการขยะ เพิ่มมูลคาขยะ เพื่อเสริมสรางคุ ณภาพและเศรษฐกิจ ในชุม ชน รวมทั้ง
สงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาสูการตั้งกลุมอาชีพผลิตภัณฑชุมชน
อุปสรรคของตลาดอมยิ้ม จากผลวิจัยพบว า ปจจุบัน ภาวะเศรษฐกิ จ อยู
ในชวงถดถอย ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อนอยและมีตลาดเปดใหมมากมาย ทําใหมีคูแขงเพิ่มมากขึ้น
ผูบริโภคมีทางเลือกอื่นเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากผูบริโภคเห็นวาตลาดคูแขงนั้นสามารถตอบสนองไดตรงตาม
ความตองการมากกวา ผูบริโภคก็จะเลือกใชบริการของตลาดคูแขง และความนิยมของตลาดอมยิ้มก็
จะลดลงตามไปดวย ดังนั้นตลาดอมยิ้มตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ทั้งในดานการจัดการภายในและใน
ดานสินคาที่ขายในตลาด การจัดการตองมีความเปนระบบ มีการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ความเขาใจโดยทั่วถึงกัน และพัฒนาสินคาอยูตลอดเวลาใหทันตามสมัยหรือใหตรงตามความตองการ
ผู บ ริ โ ภคในป จ จุ บั น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศรี สุ ด า ลี ล าสุ วั ฒ น , พสชนั น ท บุ ญ ช ว ย และ
ณั ฐ ปภั ส ร เที ย นจั น ทร (2558) เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาตลาด OTOP สู ส ากล อํ า เภอสามพราน
จัง หวัด นครปฐม ซึ่ง ผลิต ภัณฑที่จํา หนาย คือ อาหาร ของใชทั่วไป เครื่อ งประดับ สมุน ไพร ของ
ตกแตงและเสื้อผา จากผลวิจัยศักยภาพของผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมสรุปไดวา ผลิตภัณฑสามารถขายได ทุก ชนิด เพราะผลิตตามความตองการผูวา จา งหรื อ
นักทองเที่ยว และตามความนิยมของสินคา มีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภคอยู เ สมอ ผลิ ต หลากหลายรู ป แบบ รวมถึ ง มี เ อกลั ก ษณ ทั น สมั ย ส ว นของ
ผลิตภัณฑอาหารใชวัตถุดิบ ที่มีคุ ณภาพ ปรุง รสชาติใหถูกปากหรือพอใจผูบริโภคสวนใหญ ดัง นั้น
ผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับคูแขงได และการที่ผลิตภัณฑไดรับความนิยมลดนอยลงเนื่องจากมีคูแขง
เพิ่มขึ้น ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น สินคาลาสมัย และเศรษฐกิจไมดี ซึ่งผลิตภัณฑจะขยายตัวเพิ่มขึ้น
ไดโดยตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ
2.3 การดําเนิน กลยุทธ จากผลการวิจัยพบวาตลาดอมยิ้มมีการใชกลยุทธสรางความ
แตกตางในดานการใหบริการ โดยมีการใหบริการบรรจุภัณฑที่นําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับ
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ใชแตสินคาบางอยางที่มีน้ําหนักมากเกิน ไมสามารถใชกับบรรจุภัณฑที่ทํามาจากวัสดุเหลือใชได และมี
ใหบริการยืมตะกราเพื่อใหลูกคาใสสินคาแทนพลาสติก รวมทั้งสรางความแตกตางดานภาพลักษณจาก
การใสใจสิ่งแวดลอมทําใหคลาดมีภาพลักษณที่ดี ดังนั้น ตลาดอมยิ้มควรมีการรวมกันคิดคนสรางสรรค
บรรจุภัณฑที่จะสามารถทําจากวัสดุเหลือใชใหสามารถใสสิน คาทุกประเภทได และควรมีการสร าง
ความแตกตางในดานอื่นๆ หรือสรางสรรคสิ่งใหมที่สามารถตอบสนองหรือดึงดูดลูกคาไดมากขึ้นและมี
ความโดดเดนกวาคูแขง เชน ในดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย เปนตน หากลูกคารับรูถึงความแตกตางของสินคาและบริการจะทําใหลูกคารูสึกพิเศษ
หรือประทับใจจากการใชบริการและมีโอกาสที่ลูกคาตองการกลับมาใชบริการอีกครั้ง เนื่องจากความ
แตกตางจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปพนวัฒน ฉินธนทรัพย,
ดวงรัตน โกยกิจเจริญ และ นิศศา ศิลปเสรฐ (2550) กลาววา กลยุทธการสรางความแตกตางมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑกรณีศึกษา รานของฝากในจังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
ดานผลิตภัณฑอยูในระดับที่มากที่สุด รองลงมา คือดานภาพลักษณ และนอยที่สุดดานบริการ ซึ่งความ
แตกตางดานผลิตภัณฑคือสินคามีความหลากหลาย รูปแบบสินคามีความเปนเอกลักษณโดดเดน ดาน
ภาพลักษณ มีการสรางจุดเดนภายในรานมีเอกลักษณที่ลูกคาสามารถจดจําได และดานบริการ มีการ
ใหบริการหลังการขาย เชน มีการจัดสงถึงบาน และสถานที่ใหบริการเพียงพอกับลูกคา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรแนะนํ า ผู ค า ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การทํ า บั ญ ชี ก ารเงิ น เพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ผล
ประกอบการใหทราบตนทุน และกําไรวามีการดําเนินธุรกิจมีความคุมคาหรือไม และเพื่อใหการดําเนิน
ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ตลาดอมยิ้มเปน ตลาดชุมชนที่เกิดจากความรวมมือระหวางประชาชนกับวัดวาป
สุทธาวาส ควรมีการจัดระบบการจัดการตลาดที่ชัดเจน เพื่อใหการดําเนินการของตลาดราบรื่น และมี
ประสิทธิภาพ
1.3 ควรมีการแนะนําและใหความรูแกผูคาในเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือการ
นําวัสดุเหลือใชมาทําเปนบรรจุภัณฑแทนถุงพลาสติก เพื่อใหลดพลาสติกไดมากกวาเดิม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณและสอบถามจาก
ผูคาและผูประชาสัมพันธ หากมีการศึกษาในเชิงปริมาณจะทําใหทราบถึงความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ
ของลูกคา ซึ่งจะชวยใหตลาดอมยิ้มสามารถตอบสนองความตองการของลูกคามากขึ้น
เอกสารอางอิง
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