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บทคัดยอ

การศึกษา การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ใน 3 ประเด็น คือ 
ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของ
ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย และการส่ือสารของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

ในการศึกษาคร้ังนี้ขอมูลข้ันปฐมภูมิศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูนําชุมชน
เจาอาวาส  กํานัน  เจาของรานคา  เจาหนาท่ีอบต. จํานวน  15  ราย ในเร่ืองของลักษณะทั่วไปของ
การดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาด
ดอนหวาย  และการส่ือสารของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  สําหรับขอมูลทุติยภูมิศึกษาคนควาจาก
เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยตางๆ รวมถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยใชการวิเคราะหเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบวา ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย มีผู
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  5  กลุม  คือ รานคา วัด อบต. ชาวบาน โรงเรียน
มีการรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจชุมชน โดยการจัดต้ังคณะกรรมการซ่ึงเปนตัวแทนจากสวน
ตางๆ  ในชุมชน  ข้ึนมาเปนผูรวมจัดระเบียบ  ดูแลรักษาชุมชนในดานตาง ๆ  เชน กําหนดมาตรการ
คุณภาพสินคาและบริการ การรักษาความสะอาด ความปลอดภัยในชุมชน  

ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดพบวามีปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ปจจัยภาย
ในไดแก นโยบายและรูปแบบการบริหารจัดการ ชุมชนตลาดดอนหวายมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานธุรกิจชุมชนมีการกําหนดมาตรการในการดําเนินธุรกิจ สินคาและบริการตาง ๆ ปจจัย
ภายนอกไดแก  สังคมวัฒนธรรม  นักทองเท่ียว  และเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับคานิยมทัศนคติความตองการ เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพลตอ
ความปรารถนาของบุคคล ซ่ึงองคกรธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายจะตองพยายามนําธุรกิจชุมชน
สินคาและบริการมาสนองใหได การดําเนินธุรกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จหรือไมอยูท่ีจํานวน

ฆ
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ของลูกคาและนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ ดานเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจและจํานวนนักทอง
เท่ียวและรายไดของการดําเนินธุรกิจชุมชนดวย

การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายนํามาใชมีดวยกัน  8  ส่ือ  คือ การ
สงเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ  การส่ือสาร ณ จุดขาย  บรรจุภัณฑ  การขายโดยใชพนักงาน
การบริการลูกคา  พฤติกรรมพนักงาน  และการโฆษณา  แตละส่ือท่ีนํามาใชข้ึนอยูกับวารานคาใด
จะนําส่ือใดมาใชใหสอดคลองกับสินคาและบริการของตนหรือส่ือท่ีใชในชวงระยะเวลาใดDPU
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ABSTRACT

This thesis aimed to study the marketing communication of community business at 
Dowai market in Nakornpathom in three issues; the common natures of community business 
operation at Donwai market, the influential factors over marketing communication of community 
business at Donwai market and the communication of community business at Donwai market.

In this study, the primary data was obtained from the in-depth interviews of 15 
persons who are community leaders, abbots, Kamnans (Elected officials who look after the 
general welfare of the peoples in sub-district), shop-owners, officials of the sub-district 
administration organizations regarding the common natures of community business operations at 
Donwai market, the influential factors over marketing communication of community business at 
Donwai market and the communication of community business at Donwai market. With regard to 
the secondary data, the academic documents, various researches including related theories were 
searched and the descriptive analysis was made.

  It was found from the study that with regard to the common nature of community 
business operations, there were 5 groups of parties which were related to the community business 
at Donwai market viz.: shops, temples, sub-district administration organizations, peoples and 
schools. The community business had been jointly operated by establishing the committees who 
were representatives from different parts in the community to jointly set forth the rules and look 
after the community in all respects such as the determination of the quality standard of products 
and services and the provisions of sanitation and safety in the community.
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With regard to the factors affecting the marketing communication, it was found that 
there were both internal and external factors. The internal factors included the community 
administration policy and format of Donwai market in which the committee to operate the 
community business was established and the quality standard of all products and services was 
determined. The external factors included society, culture, tourists and economics. Society and 
culture were factors related to values, attitudes and needs. These were influential over the 
personal behaviors and needs. In this regard, the community business organization of Donwai 
market would, at its best effort, bring the community business, products and services to serve 
such behaviors and needs. Whether or not the community business operation was successful 
depended on the numbers of customers and tourists who used its services. Economics was also 
influential over the business operation, the numbers of tourists and revenue of the community 
business operation.

The marketing communication of community business at Donwai market applied 8 
communication means; sales promotions, public relations, selling point communication, packing, 
the sales by employees, customer service, employees’ behaviors and advertisements. For all 
means, it depended upon what type of communication the particular shops would apply in 
accordance with their products and services as well as what period of time the communication 
would be applied.
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บทที่  1
บทนํา

1.1 ความสําคัญและความเปนมา
หลังจากท่ีประเทศไทยประสบปญหาวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเม่ือประมาณป พ.ศ. 

2540รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการรวมมือฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการสงเสริม
ในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง
  จากการที่คนตางชาติไดเปรียบในการทําธุรกิจคาปลีกและคาสงขนาดใหญ ทําใหคน
ไทยตองแสวงหาชองทางทํามาหากินท่ีเกิดข้ึนจากภูมิปญญาไทย ซ่ึงเปนการถายทอดวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต วิธีทํามาหากิน จากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่งและเปนการยากท่ี
จะลอกเลียนแบบภูมิปญญานั้นไดเนื่องจากตองอาศัยการสะสมองคความรูจากประสบการณ
ชีวิต นํามาประยุกตปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหเขากับสภาพแวดลอมในปจจุบัน การนําภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาใชใหเกิดประโยชน ขยายผลทําใหเกิดแหลงชุมชนท่ีทําธุรกิจ
การคาท่ีเรียกวา “ ตลาด “ ท่ีมีรูปแบบตลาดแบบดั้งเดิมตามวิถีชีวิตคนไทย เปนตลาดท่ีเกิดจากการ
ปลูกบานอาศัยอยูรวมกับในชุมชนริมฝงแมน้ํานครชัยศรีซ่ึงในสมัยนั้นเปนเพียงเสนทางการ
คมนาคม ไดพัฒนาปรับปรุงจนมีช่ือเสียงและเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปซ่ึงในตนป พ.ศ.2541 คงจะได
ยินช่ือตลาดอีกแหงท่ีตั้งอยูบน ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นั้นคือ ” ชุมชน
ตลาดดอนหวาย”  ตลาดโบราณริมแมน้ําทาจีนท่ีมีอายุนานกวา  100  ป ทามกลางกระแสการแขงขัน
ท่ีรุนแรงของการคาขายท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ เหตุใดชุมชนตลาดนํ้าดอนหวายจึง
ยืนหยัดอยูได รวมถึงคงอยูในความทรงจําของนักทองเท่ียวใหเดินทางมาซํ้ากันหลายคร้ัง
 ดังนั้น จากความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดังไดกลาวแลวขางตน ผูศึกษาจึงมี
ความสนใจท่ีจะทําการศึกษากลยุทธการส่ือสารของชุมชนตลาดดอนหวาย เพื่อเปนการพัฒนาความรู
ดานการส่ือสารในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเปนท่ีรูจักกวางขวางข้ึน  อันจะนํา
ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีพอเพียงในตนเอง และจะเปนเศรษฐกิจการคาท่ีสรางความม่ังค่ังใหกับ
ประเทศในระยะยาว สามารถท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทอยาง
ท่ัวถึง
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“ตลาดดอนหวาย” อยูในเขตพื้นท่ีของตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ทิศเหนือติดตอกับวัดคงคามรามดอนหวาย หรือท่ีเรียกวาวัดดอนหวายเปนวัดท่ีสรางข้ึน
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ทิศใต  ติดตอกับท่ีดินของเอกชน  ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําทาจีน ทิศตะวัน
ออกติดตอกับถนนสายเลียบแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนถนนท่ีแยกมาจากถนนเพชรเกษม ผานวัดไรขิง
และออกถนนสาย ปนเกลา - นครชัยศรี  ตลาดดอนหวายเปนตลาดท่ีเกิดในสมัยรัชกาลท่ี 6 แหง
กรุงรัตนโกสินทร อาคารปลูกสรางในตลาดมีลักษณะเปนหองแถวไม มีชองทางเดินตรงกลางท่ี
ขนาบดวยรานคาท่ีเปนหองแถวท้ัง 2 ขาง

ดอนหวายเปนชุมชนการคาในระดับทองถ่ินของคนเช้ือสายจีนท่ีเกิดข้ึนมาจากการขยาย
ตัวทางการคา เสนทางคมนาคมทางนํ้าในแมน้ําทาจีน เขตเมืองนครชัยศรี เชนเดียวกับการเกิดข้ึน
ของตลาดริมแมน้ําในแถบนี้  มีอีกหลายแหงนับแตรัชการท่ี 5 ลงมาถึงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2
เชนตลาดบางเลน ตลาดบางปลา ตลาดหวยพลู ตลาดตนสน ตลาดใหม เปนตน ซ่ึงตลาดจะมี
เฉพาะตัวอําเภอนครชัยศรีเทานั้น ตลาดเหลานี้สามารถอยูมาหลายสิบป บางแหงคอยรางไปเม่ือชวง
เวลา 30 - 40 ปหลังนี้เพราะการคมนาคมในลุมน้ําเปล่ียนไปใชถนนแทน (สกุณา ฉันทดิลก, 2541:
 34) ความเจริญของเสนทางคมนาคม ทางน้ํามีสวนนําคนจีนเขามาในพ้ืนท่ีในตอนแรกสวนมากจะ
เขามาในฐานะพอคาเรือเร นําสินคาเขามาขายตามหมูบานและรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรจากชาว
บานเม่ือมีทุนรอนก็จะคาขายเล็กๆนอยในเรือ เชน  กาแฟ  โอเล้ียง  เปนตน  ตอมาเม่ือมีทุนมากข้ึน
จะต้ังบานเรือนทําเปนรานคาขายของกินของใชตางๆ และมักจะแตงงานกับผูหญิงในพ้ืนท่ีคนจีนมัก
นิยมตั้งหลักแหลงอยูในชุมชนที่หนาแนนเหมาะท่ีจะทําการคาจนเกิดเปนตลาดทองถ่ินข้ึนนอกจาก
นี้ลักษณะเดนท่ีสังเกตวาเปนชุมชนชาวจีน ก็คือการตั้งศาลเจาแบบจีนอยูในชุมชน (นิวัฒน ฉิมพาลี,
2540 : 65 - 66)  ในสวนของการบริหารชุมชนตลาดดอนหวาย กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ  รวมกับ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) พิจาณาจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจากผูคาจํานวน 20 คน และมี
การประชุมรวมกันทุกเดือนโดยจะเนนในเร่ืองความสะอาด และสถานท่ีรวมถึงเร่ืองการรักษาความ
สะอาดของแมน้ําท้ังนี้งบประมาณการบริหารมาจากการเก็บคาเชาท่ีรานละ 50 บาทตอวันสําหรับ
วันเสาร – อาทิตยวันหยุดนักขัตฤกษ  สวนวันจันทร – ศุกร เก็บ   30   บาทตอวัน

ดอนหวายนั้น ยังคงมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของตลาดเกาแก ตั้งแตสมัย
ราชกาลท่ี 6 ปรากฏอยู อาทิเชน สภาพบานเรือนท่ีปลูกสรางดวยไมเปนแบบหองแถว สภาพทาง
เดินภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายท่ียังคงเหมือนสมัยกอน

ชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายเปนเศรษฐกิจชุมชนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน โดยมีความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก และไดนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาเปนแนวคิดในการดํารงชีพ ก็คือเม่ือผลิตอาหารข้ึนมาพอเพียงสําหรับการบริโภคแลว 
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ท่ีเหลือก็นําออกมาขายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว จนถึงบัดนี้กลายเปนเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีเขมแข็ง นั่นเปนเพราะวาคนในชุมชนมีสวนรวม มีสวนผลักดันใหเกิดการคาสรางเครือขาย
ธุรกิจทองถ่ิน (Local Business Net) โดยผลิตอาหารท้ังท่ีแตกตางกันและเหมือนกันกอใหเกิด
ขอเปรียบเทียบในการบริโภคของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนท้ังหลาย และชุมชนยังเปนแหลงท่ี
รวบรวมผลผลิตของคนในพืน้ท่ี อาทิเชน พชื ผัก ผลไมตางๆ วถีิชีวติชาวบานอยูกนัอยางเรียบงาย มี
อาชีพทําสวนสมโอ  สวนหมาก สวนมะพราว ตามริมฝงแมน้ํานครชัยศรี สําหรับอาหารท่ีมีช่ือเสียง
และขายดี ไดแก เปดพะโล หอหมกปลาชอน ปลาตมเค็มสามรส สวนของหวานกมี็ขนมไทย อาทิเชน 
จามงกฎุ  ขนมตาล  ขนมชอมวง ทองหยิบ ฝอยทอง ผลไมท่ีมีช่ือเสียงคือ สมโอและขนุนเหลือง
บางเตย

ในปจจุบันชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายมีจํานวนรานคาประมาณ 295 รานคา แบงออก
เปนประเภทตาง ๆ ดังนี้

1. รานจําหนายอาหารทั่วไป เชน กวยเต๋ียวเปด อาหารตามส่ัง กวยจั๊บ  ขาวหมูแดง
จํานวน  42  ราน

2. รานขายปลาแหงและหอหมก จํานวน 10 ราน
3. รานผลไม จํานวน 180 ราน
4. รานขนมไทยและขนมหวาน จํานวน 35 ราน
5. รานขนมเปยะ จํานวน 3 ราน
6. รานจําหนายผัก ผลไมปลอดสารพิษ จํานวน 10 ราน
7. รานกาแฟโบราณ จํานวน 10 ราน
8. รานขาวเหนียวสมตํา จํานวน 5 ราน

1.2 การบริหารจัดการภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
การบริหารจัดการภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย มีการต้ังคณะกรรมการที่มา

จากคนในชุมชนประมาณ 15 ทาน ไดแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก กํานัน
ตําบลบางกระทึก กํานันตําบลบางเตย ผูใหญบาน และเจาของรานคาภายในชุมชนตลาดริมน้ํา
ดอนหวาย โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการอีกประมาณ 10 ทาน ไดแก เจาอาวาสวัดดอนหวาย
นายอําเภอสามพราน  สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐมเขตอําเภอสามพราน ผูอํานวยการโรงเรียนวัด
ดอนหวาย พัฒนากรประจาํตําบลบางกระทึก เกษตรประจาํตําบลบางกระทึก สาธารณสุขตาํบล
บางกระทึก หวัหนาสายตรวจประจาํตําบล สภ.ต.โพธ์ิแกว ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบตําบลบางกระทึก 
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ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลบางกระทึก ซ่ึงคณะกรรมการของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายมี
หนาท่ีดังนี้ (สุริยะ  หินเมืองเกา,  2545 : 38)

1. ดูแลจัดการความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
2. กํากับดูแลราคาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกนักทองเท่ียว
3. กําหนดโทษของรานคาท่ีฝาฝนระเบียบของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
4. ประชุมปรึกษาเพื่อดําเนินการปรับปรุง พัฒนาชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายอยางนอย

เดือนละหน่ึงคร้ัง
การดาํเนนิการกจิกรรมพฒันาสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวาย มีหนวย

งานองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกเปนหนวยงานที่นํางบประมาณจากรัฐบาลมาจัดสรร 
เพื่อสงเสริมการพัฒนาและการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายดังนี้

1. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย และการดําเนิน
งาน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก เปนปายโครงเหล็กกวาง 2.40 
เมตร ยาว 3.60 เมตร โดยติดต้ังตามจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดชัดเจน จํานวน
8 ปายงบประมาณ   238,816   บาท

2. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกป 2545 มีโครงการ
พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายจาํนวน 8 แผนงาน 11 โครงการโดยตัง้
งบประมาณ  จํานวน 6,020,000 บาท ดังนี้

2.1 แผนงานพัฒนาสังคมมีโครงการสรางและติดต้ังหอกระจายขาว โดยมีศูนย
การกระจายขาวสาร ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก งบประมาณ 1,000,000 บาท

2.2 แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีโครงการกอสรางทาเทียบเรือในแมน้ํา
นครชัยศรี เพือ่ขนถายผลิตภณัฑพชืผักผลไม งบประมาณ 350,000 บาท โครงการตดิต้ังโทรศัพท
สาธารณะ  จาํนวน 3 ตู โดยประสานงานกบัองคการโทรศพัทแหงประเทศไทย โครงการประปาตําบลโดย
มีการขยายเขตประปาเปล่ียนทอเมนประปาใหมีขนาดใหญข้ึน เพือ่รองรับการขยายตวัของรานคาในชุมชน
ตลาดริมน้าํดอนหวายและจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน งบประมาณ 3,000,000 บาท

2.3 แผนงานพฒันาสาธารณสุข มีโครงการเสริมสรางพลานามัยโดยมีการจดัเตนแอโรบคิ
เพื่อเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยวชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย งบประมาณ 30,000 บาท

2.4 แผนงานพัฒนาการเมือง การบริหาร มีโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูน
ความรูใหผูนาํชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวาย รวมถึงผูนาํชุมชนในระดบัตาํบลบางกรทกึ งบประมาณ  
50,000  บาท
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2.5 แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีโครงการสืบสานวฒันธรรมของชาติ
และของทองถ่ินจดักจิกรรม ณ วดัดอนหวาย โดยจัดงานวนัผูสูงอาย ุงบประมาณ  30,000  บาท  จดังาน
วันเขาพรรษา-ออกพรรษา งบประมาณ 10,000 บาท จัดงานวันลอยกระทง งบประมาณ 50,000 
บาท

2.6 แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีโครงการกําจัดส่ิงปฏิกูล
มูลฝอยโดยจัดเรือเก็บขยะในลําคลองแมน้ํานครชัยศรี งบประมาณ 500,000 บาท จัดภาชนะรองรับ
ขยะ  งบประมาณ  200,000  บาท โครงการตามพระราชเสาวนียกาํจดัสวะผักตบชวาในลําคลองแมน้าํ
นครชยัศรี  งบประมาณ 100,000 บาท

2.7 แผนการพัฒนาการทองเท่ียว โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้าํ
ดอนหวาย โดยจัดทําปายประชาสัมพันธ  งบประมาณ  200,000 บาท

2.8 แผนงานพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โครงการกอสรางศูนย
ปองกัน  และบรรเทาสาธารณภยัระดบัตําบล โดยจดัซ้ือเรือบรรเทาสาธารณภยัทางน้าํ งบประมาณ 
500,000 บาท

1.3 ลักษณะชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
ชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย เปนชุมชนท่ียังคงอนุรักษบานเรือนท่ีสรางดวยไมและ

ใชประตูบานพับเหมือนกบับานคนจนีในสมัยรัชกาลที ่ 6 มีบรรยากาศแบบตลาดสมัยกอน ท่ีหลังคา
ตลาดประสานกันเปนหลังเดียว มีวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบเรียบงาย ผูคนภายในชุมชนมีความ
สามัคคีถอยท่ีถอยอาศยัซ่ึงกนัและกนั การคาขายเปนแบบอตุสาหกรรมในครัวเรือน สวนใหญตัง้ราน
ขายของหนาบานของตวัเอง โดยสูตรในการปรุงอาหารไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเปนสูตร
เกาแกดัง้เดมิของภมิูปญญาคนไทย มีท้ังอาหารไทย อาหารจนี อาทิเชน เปดพะโล หอยจอ มะระตุน  
กวยจับ๊ หอหมกปลาชอน ทอดมันปลากราย ปลาตะเพียนตมเค็มสามรส ปลาทูตมเค็มชานออย
สามรส  ปลาสลิดแดดเดยีว หมูแดดเดยีว ขนมหวานของไทย อาทิเชน จามงกฎุ ชอมวง ขนมเทียนแกว 
ลูกชุบ  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมตาล ขนมสอดไส ขนมเปยกปูน ขนมแปงจี่ ขนม
ลืมกลืน (คลายขนมตะโก) ขนมดอกโสน มีผักผลไมท่ีชาวบานปลูกกันเองนํามาจําหนายตาม
ฤดูกาล อาทิเชน มะมวงเขียวเสวย ขนุนเหลืองบางเตย ชมพูน้ําดอกไม และผักผลไมท่ีมี
จําหนายท้ังป  อาทิเชน สมโอขาวน้ําผ้ึง สมโอขาวทองดี สมโอขาวแปน ผักกะเฉด ผักบุง แตงกวา 
เปนตน และผูคนในชุมชนแหงนีมี้ความตองการใหชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีนกั
ทองเท่ียวอยางตอเนื่องตลอดไป
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คณะกรรมการดาํเนนิงานบริหารตลาดดอนหวาย ซ่ึงประกอบไปดวยบุคคลจากหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ดังตอไปนี้

ท่ีปรึกษา
1. พระอธิการประวัติ  บวตติ โกเจาอาวาสวัดดอนหวาย
2. นายปรัชญา  จินตจันทรวงศ นายอําเภอสามพราน
3. นายจักรพงษ  ทิมมณี สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม
4. นายวิเชียร  รุงทวีชัย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย
5. นางลาวัลย  สุขังพงษ พัฒนากรประจําตําบลบางกระทึก
6. นายจักรี  บุญรักษ เกษตรกรประจําตําบลบางกระทึก
7. นางสาวสมพิศ  ครองระวะ สาธารณสุขตําบลบางกระทึก
8. ด.ต.ณรงค  อินทรคง หัวหนาสายตรวจประจําตําบล สภค.โพธ์ิแกว
9. นายอดิสรณ  ประภาพันธ ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบตําบลบางกระทึก
10. นายสุริยะ  หินเมืองเกา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก

คณะกรรมการ
1. กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ ประธานกรรมการ
กํานันตําบลบางกระทึก

2. นายชาญศักดิ์  วุฒิสังคะ กรรมการ
     ประธานสภา อบต. บางกระทึก

3. นายสายัณห  ชนประชา กรรมการ
กํานันตําบลบางเตย

4. นายลูกอินทร  ลวยลาภ กรรมการ
     ผูนําชุมชน

5. นายเล็ก  รอดสุวรรณ กรรมการ
     เจาของปลาทู-ตะเพียนตมเค็มสามรส

6. นายเล็ก  สระทองเอก กรรมการ
     เจาของปลาแดดเดียว

7. นายบําลาศ  บัญชรมาศพรรณ กรรมการ
   รานเปดนายหนับ

8. นายเสถียร  มีทวี กรรมการ
 ผูใหญบานหมูท่ี 8
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9. นายสมาน  สุขสมัย กรรมการ
กรรมการวัดดอนหวาย

10. นายยงยุทธ  คงสุข กรรมการ
รานขนมหวานอัทนีย

11. นายมงคล  ถาวรผล กรรมการ
กรรมการวัดดอนหวาย

12. นายวิจิตร  ปริมาศ กรรมการ
ผูนําชุมชน

13. นายสมชาย  จิตสุภาคย กรรมการ
รานขนมตาลปาไข

14. นายวสันต  จินดารุงเรืองรัตน กรรมการ
รานปลาทู-ตะเพียนตมเค็ม

15. นายสฤษดิ์  ตระกูลชัยศรี กรรมการ
สมาชิกสภา อบต. บางกระทึก หมู 5

16. นายปรีดา  เจิมสุจริต กรรมการ
สมาชิกสภา อบต. บางกระทึก หมู 4

17. นายมณเฑียร  เกติพันธ กรรมการ
ผูนําชุมชน

18. นายสวัสดิ์  นิ่มอนงค กรรมการและเลขานุการ
     เรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

1.4 หนาท่ีของคณะกรรมการ
1.4.1 จัดตลาดริมน้ําดอนหวายใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.4.2 ควบคุม กําหนดราคาสินคาทุกประเภทท่ีชาวตลาดริมน้ําดอนหวายจําหนายให

แกนักทองเท่ียวหรือผูบริโภคท่ัวไป
1.4.3 สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
1.4.4 กําหนดคุณและโทษของพอคา แมคา ท่ีกระทําตนอยูในระเบียบและฝาฝน

ระเบียบของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
1.4.5 ประชุม ปรึกษาหารือ หรือดําเนินการปรับปรุง พัฒนาตลาดริมน้ําดอนหวาย 

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
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            ตลาดดอนหวาย จึงนับไดวาเปนตลาดน้ําอีกแหงหนึ่ง ท่ีมีการนําเอาภูมิปญญาชาวบาน
มาใชใหเกิดประโยชนและสามารถรักษาความเอกลักษณของตลาดน้ําท่ีมีความเกาแก โดยการผสม
ผสานการส่ือสารการตลาดกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน สรางรายไดใหกับชุมชน ทําใหชุมชน
เขมแข็งและเปนปกแผน สรางศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกชาวชุมชนดอนหวาย ชวยใหบรรพชนของ
ชาวดอนหวายไดดํารงชีวิตอยูบนแผนดินนี้อยางสงบสุขเปนเวลายาวนาน ดังนั้นจึงเปนสาเหตุ
ใหเลือกศึกษากรณีนี้

1.5 ปญหานําวิจัย
ดวยเหตุนี้ การวิจัยเพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายนั้นมี

ประเด็นท่ีนาสนใจหลายประการ  เชน
1.5.1 ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
1.5.2 ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาด

ดอนหวาย
1.5.3 การส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย

1.6 วัตถุประสงค
1.6.1 เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
1.6.2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาด

ดอนหวาย
1.6.3 เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

1.7 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
ประกอบดวย การส่ือสารการตลาด  แนวคิด  ประวัติความเปนมา  ความรวมมือในดาน

การส่ือสารของผูนําชุมชน (กํานัน, เจาหนาท่ีของรัฐ, ครู)  และการรักษาความเปนชุมชนตลาด
ดอนหวาย
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        กลุมประชากร
- กลุมผูประกอบการ
นายบําลาส  บัญชรมาศพรรณ รานเปดพะโลนายหนับ
นางไข  จิตสุภาค รานขนมตาลปาไข
นายยงยุทธ  คงสุข รานขนมหวานอัธนีย
นายสวัสดิ์  นิ่มอนงค เจาของเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค
นายเล็ก  รอดสุวรรณ เจาของปลาทู-ตะเพียนตมเค็มสามรส
นางอัธนีย  คงสุข รานประทิน - อัธนีย

- กลุมผูนําท่ีเปนทางการ
กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ กํานันตําบลบางกระทึก
พระอธิการประวัติ  ปวต.ติโก เจาอาวาสวัดคงคารามดอนหวาย
นายสุริยะ  หินเมืองเกา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก
นายชาญศักดิ์ศักดิ์  วุฒิสังคะ ประธานสภา อบต.บางกระทึก
นางเตือนใจ  เย็นระยับ ผูนําชุมชน  เจาของรานเจตุน
นางสงวน  ศรีชาติ ผูนําชุมชน  เจาของรานแมสงวน
นายวัชระ  ศิลปะชัย ประชาสัมพันธชุมชนตลาดดอนหวาย
นายพิชัย  นาคมุข   กรรมการชุมชน ผูจัดการบริษัททัวรศรีสุเทพทัวร

- กลุมนักทองเท่ียว จํานวน  10  ราย
กลุมหนวยงานภายนอก   
ผูอํานวยการสํานักงาน ททท. จังหวัดนครปฐม

จํานวน     25    ราย
- ชวงเวลาในการลงพื้นท่ีระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม  2550
- ลงพื้นท่ีชุมชนตลาดดอนหวาย  ต.บางกระทึก  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

1.8 ประโยชนท่ีไดรับ
1.8.1 สามารถนําความรูจากการศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชน

ตลาดดอนหวายไปพัฒนาธุรกิจชุมชนใหเกิดประสิทธิผลมากข้ึน
1.8.2 ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาด 

ดอนหวาย
1.8.3 ไดทราบถึงการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
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1.9 คํานิยามศัพท
การส่ือสาร  (Communication)  หมายถึง  กระบวนการสงขาวขอมูลจากผูสงสารไปยัง

ผูรับสาร โยมีวัตถุประสงคหลัก คือ  เพื่อชักจูงใหผูรับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวัง
ใหเปนไปตามท่ีผูสงตองการ

การส่ือสารการตลาด  ( Marketing Communication )  หมายถึง การใชเคร่ืองมือทางการ
สงเสริมการตลาดไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล 
และการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเปาหมายใหผูบริโภครูจัก (Awareness ) และยอมรับ (Acceptance)
ในธุรกิจของชุมชนตลาดดอยหวาย และเกิดพฤติกรรมการซ้ือ เปนการสรางรายไดใหแกชุมชน
ตลาดดอนหวาย

การดําเนินธุรกิจชุมชน หมายถึง การดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ตําบล
บางระทึก อ.นครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

ผูประกอบธุรกิจชุมชน (Community product) หมายถึง  ผูประกอบการรานคาในพื้นท่ี
ตลาดดอยหวาย  จังหวัดนครปฐม

ผูนําชุมชน  หมายถึง  ผูนําชุมชนตลาดดอนหวาย  จังหวัดนครปฐม
เจาหนาท่ีจากหนวยงานของรัฐ  และเอกชนท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวตลาดดอนหวาย

หมายถึง การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ททท. อบต ต.บางระทึก
ชุมชนตลาดดอนหวาย หมายถึง ชุมชนตลาดดอนหวาย ตําบลบางระทึก อ.นครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม

การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม คือ การสงสารท้ังวัจนภาษา และอวัจนภาษา ดวยส่ือ
พื้นบานของชาชาติหนึ่ง  โดยผานการส่ือสาร  เพื่อส่ือสาร  วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคน
ทองถ่ินไปยังชนชาติอ่ืนและวิถีชีวิตท่ีแตกตางกัน

คุณลักษณะของนักทองเท่ียว  หมายถึง  ลักษณะสวนบุคคลของนักทองเท่ียวท่ีเดินทาง
มาเท่ียวชุมชนตลาดดอนหวาย เชน  เพศ อายุ  อาชีพ

การสงเสริมการขาย หมายถึง  พอคา  แมคา  สงเสียงเชิญชวนและบรรยายสรรพคุณ
ของอาหารใหนักทองเท่ียวทดลองชิม โดยไมจําเปนตองซ้ือ มีการเผยแพรขาวสารออกอากาศทาง
รายการทีวี วิทยุ วารสาร ท่ีสําคัญมีการบอกตอปากตอปากของนักทองเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียวท่ีชุมชน
ริมน้ําแหงนี้ไปยังนักทองเท่ียวคนอ่ืนๆ  ใหเดินทางมาเท่ียว

ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาด หมายถึง ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ปจจัย
ภายนอกประกอบไปดวยสังคม วัฒนธรรม   เศรษฐกิจและนักทองเท่ียว ปจจัยภายในคือ การบริหาร
จัดการภายในชุมชน
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การสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย  หมายถึง  การบริหารจัดการธุรกิจชุมชนใน
รูปแบบตางๆ เชน การโฆษณาประชาสัมพันธ การกําหนดมารตการ  การควบคุมสินคา การสงเสริม
การทองเท่ียวและบริการ ภายในชุมชนตลาดดอนหวาย

การส่ือสาร  ณ   จุดขาย หมายถึง  วัสดุโฆษณาท่ีติดต้ังไว ณ จุดขาย ไดแกโปสเตอร
ธงราว สต๊ิกเกอรและการจัดหนาราน การจัดชิม  ชวงเวลานาทีทองลดราคา ซ้ือ 1 แถม 1DPU



บทที่  2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม คร้ังนี้
ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประกอบการศึกษาอธิบาย ดังรายละเอียดในหัวขอตอไปนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารการตลาด
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารระหวางบุคคล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารแบบปากตอปาก
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารการตลาด
ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมยอมตองพบ และผูกพันกับการส่ือสาร 

เนื่องจากการส่ือสารเปนกิจกรรมปกติของมนุษย และการส่ือสารการตลาดก็เปนกระบวนการ
ส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และมีบทบาทสําคัญตอการอุปโภคบริโภค

การส่ือสารการตลาดเปนการส่ือสารขอมูลขาวสารทางการตลาด ซ่ึงจัดเปนกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีสําคัญหนึ่งหลายๆ กิจกรรม โดยท่ีจุดมุงหมายของการส่ือสาร คือ เพื่อสนองวัตถุประสงค
ทางการตลาดของธุรกิจ การท่ีธุรกิจจะบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาดไดยอมตองอาศัยการส่ือสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถโนมนาวชักจูงใจใหผูบริโภคเปาหมายท่ีเปนผูรับสารเกิดการคลอยตาม 
และตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑของธุรกิจแทนการบริโภคผลิตภัณฑของคูแขง

ความหมายและความสําคัญของการส่ือสารการตลาด
การส่ือสารการตลาด ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ การส่ือสาร และ การตลาด
การส่ือสาร (Communication) อธิบายไดอยางงายๆ วา เปนการถายทอดจากผูสงสารไป

ยังผูรับสารเพ่ือส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง โดยผานส่ือหรือชองทาง
การตลาด (Marketing) มีการใหคํานิยามตางๆ ไว ดังนี้
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ฟลิป คอทเลอร และแกรี อารมสตรอง (Kotler and Armstrong, 1989 : 5) ใหนิยามไววา
การตลาดเปนกระบวนการทางสังคมและการจัดการอันทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดรับส่ิงท่ี
จําเปนและตองการ โดยอาศัยกระบวนการสรางสรรคและแลกเปล่ียนผลิตภัณฑรวมถึงคุณคาตางๆ

วิเลียม สแตนตัน และคณะ (Stanton and Other, 1991 : 5) อธิบายวา การตลาดเปน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการวางแผน การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด และการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ  บริการ  และความคิดไปสูกลุมเปาหมาย  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ

อี เจอโรม แมคคารธี และวิลเลียม เพอรโรลท (McCarthy and Perreauly, 1993 : 8) ให
นิยามวา  การตลาด คือ ผลของกิจกรรมท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับความพยายามบรรลุวัตถุประสงคของ
องคการธุรกิจ โดยการคาดหมายความตองการของผูบริโภค

นอกจากนี้ สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ไดใหความหมายของการตลาดไววา
เปนกระบวนการวางแผน และจัดการเก่ียวกับแนวความคิด การกําหนดราคา การสงเสริมการตลาด 
และการจัดจําหนาย ความคิด ผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียน อันนํามาซ่ึงความพอใจของ
บุคคล และบรรลุวัตถุประสงคของธุรกิจ

ดังนั้น หากจะใหความหมายของการส่ือสารการตลาด (Marketing Communication) 
แลว อธิบายไดวา การส่ือสารการตลาดเปนการถายทอดขาวสารเกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ ไปยัง
ผูรับสารท่ีเปนเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเขาใจ พอใจ และโนมนาวใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ 
อันมีลักษณะเปนการสงเสริมการดําเนินงานการตลาดของธุรกิจ

การส่ือสารการตลาดเปนกระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจากแหลงสาร คือ ธุรกิจ เพื่อส่ือ
ขาวสารทางการตลาดไปยังผูบริโภคเพื่อจุดมุงหมายสําคัญ คือ การโนมนาวชักจูงใหเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคตามธุรกิจท่ีคาดหวัง จากนัยนี้แสดงใหเห็นวาการส่ือสารตลาดก็คือ องค
ประกอบหนึ่งของสวนผสมทางการตลาดท่ีเรียกวา การสงเสริมการตลาด ( Promotion ) นั่นเอง
และจัดวาเปนการส่ือสารท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขัน โดยคํานึงถึงการรับรูจากการติดตอ
ส่ือสาร มีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย โดยตองสรางภาพลักษณแกบริษัท และ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้การส่ือสารการตลาดยังชวยหนีสงครามราคา ชวยเปล่ียนแปลงตนทุนและ
สามารถสงขาวสารการจูงใจไดกวางไกล

การสงเสริมการตลาดหมายถึงกิจกรรมท่ีชวยกระตุน โนมนาวชักจูงและสงเสริมใหการ
ดําเนินงานทางการตลาดสูกลุมเปาหมายเปนไปอยางประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากท่ีสุด

การสงเสริมการตลาดมีลักษณะเปนการใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑธุรกิจ ผลิตภัณฑ 
หรืออ่ืนๆ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความเขาใจ ยอมรับ และพอใจ อันนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ การท่ี
ธุรกิจมีผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตอการของผูบริโภค มีการกําหนดราคาอยางเหมาะสม ประกอบ
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ดวยการจัดจําหนายท่ีดีก็ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายๆได หากขาดการสง
เสริมการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ

ความเกี่ยวของสัมพันธกันระหวางการส่ือสารการตลาดและการตลาดนั้น กลาวไดวา 
การตลาดโดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับกิจกรรมการส่ือสาร การส่ือสารการตลาดแสดงใหเห็นถึง
การนําเอาองคประกอบท้ังหลายของสวนผสมทางการตลาดมาใช เพื่อกอใหเกิดความสะดวกในการ
ซ้ือขายแลกเปล่ียน โดยการสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนกับผูบริโภค บทบาทของการส่ือสารการ
ตลาดในแงของผูสงสาร  คือ  ความพยายามท่ีจะใหขอมูลขาวสาร  โนมนาวชักจูง  และแนะนําให
ตลาด หรือผูบริโภคเกิดพฤติกรรม หรือการหระทําท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายของการส่ือสาร

การส่ือสารการตลาดมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคนเราซ่ึงเปนผูบริโภค เนื่องจาก
การดํารงชีวิตตองอาศัยปจจัยพื้นฐานท่ีจําเปน ไดแก อาหาร เคร่ืองดื่ม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค เม่ือ
สังคมและเศรษฐกิจขยายตัว ประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความตองการก็เพิ่มข้ึนตามมา การไดมาซ่ึงปจจัย
ตางๆ ในการดําเนินชีวิตจําเปนตองอาศัยการบอกกลาว และใหขอมูลจากธุรกิจผูผลิต เพื่อใหทราบ
วามีผลิตภัณฑอะไรบางท่ีตอบสนองความตองการได และผลิตภัณฑเหลานั้นมีอยู  ณ ท่ีใด ธุรกิจ
ตองส่ือสารขอมูลขาวสารเหลานี้ไปยังผูบริโภคเพื่อประกอบการตัดสินใจซ้ือ ชวยใหผูบริโภคไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วในการหาซ้ือผลิตภัณฑท่ีตองการขณะเดียวกันธุรกิจก็ประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย

การส่ือสารการตลาดมีวิธีหลักอยู 4 วิธี ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ  การขาย
โดยบุคคลและการสงเสริมการขาย

การโฆษณา (Advertising) เปนวิธีการส่ือสารกับผูรับสารจํานวนมาก โดยการใชส่ือ
มวลชน มุงเนนการส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

การประชาสัมพันธ (Public relations) เปนวิธีการส่ือสารกับผูรับสารจํานวนมาก  สวน
ใหญใชส่ือมวลชน ส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ

การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เปนวิธีการส่ือสารระหวางบุคคล โดยมีผูรับสาร
เพียงคนเดียว หรือจํานวนนอย

การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปนวิธีการส่ือสารกับผูรับสารจํานวนมาก หรือ
นอย โดยมีการใชส่ือหลายประเภทรวมกัน
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ความสําคัญของการส่ือสารการตลาด มีดังนี้
1. ชวยใหผูบริโภคไดรับความสะดวกรวดเร็วในการอุปโภคบริโภค
การส่ือสารการตลาดเปนการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผูผลิตหรือผูขาย หรือผูขาย

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ทําใหผูบริโภคไดทราบวามีผลิตภัณฑไดทราบวามีผลิตภัณฑประเภทใด  ตรา
ยี่หอใด จําหนายอยูท่ีใดบาง ซ่ึงทําใหบริโภคเกิดความสะดวกในการจัดหาผลิตภัณฑเหลานั้นมาส
นองความตองการของตน

2. ชวยใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกผลิตภัณฑทาสามารถสนองความตองการ และ
ความพอใจมากท่ีสุดการส่ือสารการตลาดของธุรกิจดวยวิธีตางๆ ก็เพื่อใหผูบริโภคไดทราบขอดีเดน
ของผลิตภัณฑ และมุงหวังใหผูบริโภคสนใจซ้ือผลิตภัณฑของธุรกิจแทนคูแขงขัน อันทําใหผู
บริโภคมีขอมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือยางพอเพียง และสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีตรงตาม
ความตองการโดยไดรับความพอใจมากท่ีสุด

3. ชวยยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของผูบริโภคและประชาชนใหสูงข้ึน
การส่ือสารการตลาดบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง และเปนจริงยอมทําใหผูบริโภค

ไดรับทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจผูผลิต กอใหเกิดความรูความเขาใจ และ
สามารถใชวิจารณญาณในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑท่ีดีมีคุณภาพ และมีคุณคาตอชีวิตซ่ึงเอ้ือ
อํานวยใหผูบริโภคมีโอกาสยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตใหสูงข้ึนกวาเดิมได

การส่ือสารการตลาดอยางมีความรับผิดชอบ ควรคํานึงถึงประโยชนท่ีผูบริโภค 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปจะไดรับ โดยท่ีขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีธุรกิจส่ือออกไปจะตองตรงตาม
ความจริง เพื่อใหผูบริโภคและประชาชนไดรับส่ิงท่ีมีคุณประโยชนตอชีวิตอยางแทจริง

วัตถุประสงคของการส่ือสารการตลาด
การส่ือสารการตลาด เปนการส่ือสารเพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารประกอบ

การพิจารณาตัดสินใจท่ีจะนําไปสูการซ้ือในท่ีสุด ดังนั้น วัตถุประสงคของการส่ือสารการตลาดจึง 
ไดแก

1. เพื่อแจงใหทราบ
เปนการส่ือสารเพ่ือใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภคท่ีเปนเปาหมาย หรือประชาชน ท่ัว

ไป เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ ตลอดจน กิจกรรมความเคล่ือนไหวตางๆ ทางธุรกิจ ซ่ึงการส่ือสารเพ่ือ
วัตถุประสงคนี้ตองกระทําอยูเปนประจํา เพื่อใหผูบริโภค และประชาชนไดทราบขาวอยาง
สมํ่าเสมอ และชวยสรางความจดจําอันมีผลอยางจอเนื่องในการตัดสินใจบริโภคในอนาคต
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2. เพื่อใหความรู
เปนการส่ือสารเพ่ือใหขอมูลท่ีเปนความรูแกผูรับสาร เปาหมายและประชาชนท่ัวไป 

แมวาการส่ือสารการตลาดจะมีจุดมุงหมายสําคัญก็เพื่อการขายก็ตาม แตในการส่ือสารกับผูรับสาร
บางคร้ังธุรกิจก็จําเปนตองใหความรูบางอยาง เชน ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เทคโนโลยีในการผลิต 
หรือความกาวหนาท่ีทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือนวัตกรรมตางๆ เพื่อใหประชาชนไดทราบ
ในส่ิงท่ียังไมทราบ และทราบถึงอรรถประโยชน อันจะนํามาซ่ึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และท่ี
สําคัญ จะเปนสวนชวยเพิ่มการตัดสินใจซ้ือไดมากข้ึน

3. เพื่อโนมนาวชักจูง
เปนการส่ือสารท่ีมุงเนนกระตุนโนมนาวใจ และสรางอิทธิพลตอความคิด เพื่อใหผู

บริโภคเกิดการคลอยตามดังท่ีธุรกิจตองการ ขอมูลขาวสารที่ส่ือสารเพ่ือสนองวัตถุประสงคนี้จําเปน
ตองแสดงใหผูบริโภคเห็นความแตกตางของผลิตภัณฑท่ีเหนือคูแขงขัน ภาพลักษณท่ีดีของธุรกิจ 
ขอเสนอหรือทางเลือกท่ีดีกวาคูแขง การส่ือสารการตลาดสวนใหญจะใหความสําคัญกับวัตถุ
ประสงคนี้ หากธุรกิจสามารถโนมนาวใจผูบริโภคไดก็จะนําไปสูกาตัดสินใจซ้ือตอไป

4. เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
เปนการส่ือสารท่ีตองการใหผูบริโภคกลุมเปาหมาย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปเกิด

ความรูสึกท่ีดี จดจําและระลึกนึกถึงธุรกิจและผลิตภัณฑ จนถึงข้ันเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภค จากท่ีเคยใชผลิตภัณฑเดิมใหเปล่ียนมาใชผลิตภัณฑของธุรกิจแทน การส่ือสารเพ่ือเปล่ียน
แปลงพฤติกรรมตองอาศัยเวลาไมสามารถกระทําใหสําเร็จไดโดยงาย เพราะพฤติกรรมเปนส่ิงท่ีไม
สามารถเปล่ียนแปลงไดในระยะเวลาอันส้ัน   ช่ืนจิตต   แจงเจนกิจ ( 2543 : 3 - 6 )

ลักษณะของการส่ือสารการตลาดของชุมชนตลาดดอนหวาย
การส่ือสารการตลาดมี  5  ลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ ( ธีรพันธ  โลทองคํา,  2545 )
1. เพื่อชักชวนและใหขอมูล (Persuasion and Information)การส่ือสารการตลาด

พยายามท่ีจะชักชวนกลุมเปาหมายใหเปล่ียนทัศนคติ หรือพฤติกรรมตอสินคาหรือบริการ เชน 
จําหนายสินคาราคาถูกกวาท่ีอ่ืนโดยคํานึกถึงความสด สะอาด มีการจัดแสดงสินคาราคาถูก การมี
สวนรวมในการณรงคกิจกรรมประเพณีโบราณท่ีควรคาแกการอนุรักษ ผูคาใชการส่ือสารกับกลุม
เปาหมายเพ่ือชักชวนใหขอมูล เหตุผล และส่ิงจูงใจ เพื่อใหกลุมเปาหมายเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ี
ตองการ
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2. มีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมยอดขาย (Sales Objectives) โดยทั่วไปมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ส่ือสารการตลาด คือ การสรางความรูจักในตรายี่หอ (Brand Awareness) สงขาวสาร (Deliver 
Information  ) ใหความรูแกลูกคา (Educate the Market ) และการสรางภาพพจนท่ีดีใหแกสินคาหรือ
องคกร (Build Positive the market) โดยมีเปาหมายสุดทายของการวางกลยุทธการส่ือสารการตลาด
คือชวยเพิ่มยอดขายสินคาหรือบริการแกชุมชน

3. มุงส่ือสารทุกจุดสัมผัสลูกคา (Contact Points) การท่ีจะบรรจุวัตถุประสงคทางการ
ตลาดไดนั้นจะข้ึนอยูกับความในการจัดการการส่ือสารใหขอมูลกับลูกคามากท่ีสุด ในทุกจัดสัมผัส
ลูกคาซ่ึงอาจจะหมายถึงการหมายถึงการส่ือสาร ณ จุดขาย ผูคาจําเปนตองคิดถึงจุดสัมผัสลูกคาท้ัง
หมดเทาท่ีจะทําไดแลววางแผนการหาเคร่ืองมือการส่ือสารท่ีเหมาะสมมาใช เพื่อใหขอมูลสินคา
หรือบริการเขาถึงลูกคาใหไดมากท่ีสุด

5. สามารถส่ือสารขอความไดหลายวิธี (Marketing Communication Message) การ
ส่ือสารการตลาดสามารถทําไดหลายวิธี โดยแบงเปนการส่ือสารแบบวางแผนและมิไดวางแผน

5.1 การส่ือสารแบบวางแผน  (Planned Communication) คือ การส่ือสารผาน
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาด  ดังนี้

- การโฆษณา (Advertising) หมายถึงการส่ือสารผานส่ือท่ีมีบุคคลโดยมีการระบุ
ผูโฆษณาและตองจายเงินคาส่ือ การโฆษณาอาจใชส่ือท่ีเปนส่ือมวลชน เชน วิทยุโทรทัศน (รายการ
เกี่ยวกับอาหารการทองเท่ียว) วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสารหรือส่ือท่ีเปนเฉพาะกลุม
(อสท.)  แผนพับ  โบวชัวร  ธงราว  และอินเตอรเน็ต ลงโฆษณาใน Web ของ ททท. หรือลงโฆษณา
ในนิตยสาร อสท. นิตยสารการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม รายการโทรทัศนมาถายทําเพื่อ
ออกอากาศ  รายการสารคดีการทองเท่ียว

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดท่ีมี
การใชเสนอพิเศษสินคาหรือกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ เชน การลดราคา การแจกของแถมการ
ชิงโชค ฯลฯ   นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงเสริมการขายพอคาคนกลางเพ่ือกระตุนรานคาซ้ือสินคาไป
ขายมากข้ึน

- การประชาสัมพันธ (Public Relations) หมายถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ  เพื่อ
มุงสรางภาพพจนท่ีดีใหแกสินคาหรือองคกร ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมสงเสริม
ประเพณีท่ีดีงานและสนับสนุนใหลูกคามีสวนรวม  ตลอดจนการเผยแพรขาวสารของชุมชน

- การขายโดยใชพนักงานขาย(Personal Selling)หมายถึงการส่ือสารผานบุคคล
หรือพนักงานของบริษัทซ่ึงมีหนาท่ีกระตุนใหกลุมเปาหมายสนใจซ้ือสินคา ไดแก พนักงานขาย
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หนารานพนักงานขายตามบาน ( Door-to-Door-Selling)  แตท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจะใชพนักงาน
ยืนประจํารานและมีเจาของรานกํากับดูแล

- การส่ือสาร ณ จุดขาย ( Point-of-Purchase or Merchandise Ma-terials)
หมายถึงวัสดุโฆษณาท่ีติดตัวไว  ณ จุดขายสินคา ไดแก โปสเตอร ธงราว  สต๊ิกเกอรและการจัดหนา
ราน  ชิมอาหารและขนมฟรี   ชวงลดราคานาทีทอง ซ้ือ 1 แถม 1

- บรรจุภัณฑ  (Packaging) หมายถึงหีบหอสําหรับบรรจุสินคาหรือโชวสินคาท่ี
ทําหนาท่ีส่ือสารสรรพคุณ วิธีการใช และกลุมเปาหมายของสินคา ผานฉลาก การออกแบบมีโลโก
ของสินคาท่ีไดรับรางวัลหรือช่ือรานท่ีสรางช่ือเสียง เชน ขนมตาลปาไขหรือเปนพะโลนายหนับ
สีสันท่ีใชบรรจุภัณฑ จัดเปนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตัวสุดทายกอนท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ
สินคา

- การบริการลูกคา (Customer Service) หมายถึงการบริการหลังการขายสินคา
สงของถึงรถหรือชวยแนะนําวิธีการทําแบบงาย ๆ เพื่อใหบริการท่ีดีแกลูกคาและสรางความสัมพันธ
กับลูกคา นอกจากนี้อาจหมายรวมถึงการการันตีหรือรับประกันสินคาดวย โดยเฉพาะถาไมอรอย
ไมสด  คืนเงิน

- พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior) หมายถึงพฤติกรรมตางๆ ของ
พนักงานซ่ึงจะมีผลตอภาพพจนของสินคา ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการฝกพนักงานประจําราน
หรือแมแตเจาของรานจะมีอัธยาศัยที่ยิ้มแยมและมีความเปนกันเอง

แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาด ชวยวิเคราะหถึงระบบการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพและประยุกตใชกับการส่ือสารการตลาดของชุมชนตลาดดอนหวาย ซ่ึงมีความ
หลากหลาย  การใชการส่ือสารรูปแบบตางๆ  เขามาชวยในการดําเนินธุรกิจของแตราน ข้ึนอยูกับ
เจาของรานวาจะกําหนดรูปแบบการส่ือสารใด เพื่อสรางความสนใจ และทําใหคนรูจัก

2.2 แนวคิดการส่ือสารระหวางบุคคล
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ  (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543:13) ไดใหแนวความ

หมายของคําวา  การส่ือสารไว  5 นัย ดวยกัน คือ
1. การส่ือสารเปนกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
2. เปนกระบวนการท่ียอนกลับไมได เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีเคล่ือนไปขางหนา

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในระหวางการส่ือสารเน้ือความและความหมายก็จะกวางข้ึนเร่ือยๆ  ไม
หยุดยั้ง
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3. เปนกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวในความคิดอยูตลอดเวลาและจะตองเอาประสบ
การณเขามาเกี่ยวของดวย และมีการเช่ือมโยงกับกระบวนการทางจิตวิทยา

4. เปนกระบวนการท่ีจะตองมีการปฏิสัมพันธ เปนการนําเอาประสบการณมารวมกัน
การสงและแปลความหมายไมอาจสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนไดถาไมมีปฏิสัมพันธระหวางภายใน
และภายนอกของแตละบุคคล ปฏิสัมพนัธเปนส่ิงมีอิทธิพลตอการตคีวาม โดยแบงออกเปน 2  ประเภท
ไดแก

ปฏิสัมพนัธภายในบุคคล (Intrapersonal Interaction) เปนปฏิสัมพนัธระหวางภายนอก
กบัภายในของแตละบุคคลเฉพาะตัว เปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางเสริมประสบการณ บุคคล
จะตีความส่ิงรอบตัวท่ีเกิดข้ึนเหมือนหรือแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน เนื่องมาจากปฏิสัมพันธในตัว
บุคคล

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Intrapersonal Interaction) เปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2 คน  หรือมากกวานั้น เปนกระบวนการท่ีมีความสลับซับซอนมากข้ึน เพราะแตละคนยอมตองมี
การปฏิสัมพันธภายในตัวบุคคลของตนใหสามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืนไดเปนอยางดี โดยแบงเปน

- การส่ือสารท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคล เรียกวา “การส่ือสารเชิงวัจนะ” 
(Verbal  Communication)

- การส่ือสารท่ีไมใชถอยคํา เรียกวา “การส่ือสารเชิงอวัจนะ” (Non-verbal  
Communication)

5. เปนกระบวนการท่ีจะตองมีบริบท ความหมายของการส่ือสารจึงตองประกอบดวย
ลักษณะทางกายภาพมากมายและหมายรวมถึงวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ

การศกึษาพฤตกิรรมการส่ือสารตองมคีวามเขาใจในระบบพืน้ฐานของการส่ือสารซ่ึงแตละ
บุคคลจะมีระบบและถายทอดขอมูลขาวสารความตองการที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนนี้เปนท่ี
มาของการส่ือสารระหวางบุคคล โดยแตละคนมีความหมายแตกตางกันออกไป บางคร้ังการส่ือสาร
ท่ีอาศัยโครงสรางของกลุมนีเ้รียกวา การส่ือสารกลุมยอย (Small Group Communication) ซ่ึงตองมี
การส่ือสารระหวางบุคคลเปนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธตาง ๆ

ในสังคมประกอบดวยกลุมตางๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธตอกนัท้ังทางตรงและทางออม จะเหน็ได
วาการส่ือสารระหวางบุคคล เปนพื้นฐานของการส่ือสารและระบบการส่ือสารของแตละบุคคล ยัง
เปนศูนยกลางของการส่ือสารซ่ึงเปนผลมาจากความคิดเห็นของแตละบุคคล ความเก่ียวกันของ
บุคคล  กลุมและสังคม
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ความหมายของการสื่อสารระหวางบุคคล
พชัน ี  ไชยจรรยา และคณะ (อางถึงในโศจวิจัน  บุญประดษิฐ, 2543:14) กลาววา “การ

ส่ือสารระหวางบุคคล” คือ การส่ือสารโดยตรงระหวางคนสองคนหรือมากกวาสอง ในระยะหางทางกาย
ภาพพอที่จะเลือกใชประสาทสัมผัสท้ังหา (หู ตา จมูก ล้ิน ผิวกาย) และปฏิกิริยาตอบสนองแบบ
ปจจุบันทันที

ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ (อางถึงในโศจิวัจน  บุญประดิษฐ, 2543 : 14) กลาววา “การ
ส่ือสารระหวางบุคคล” หมายถึง การถายทอดความรู ความคิด ความรูสึก และความตองการของ
ผูสงสารไปยังผูรับสาร และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง โดยปกติแลวจะเปนการส่ือสารโดยการพูดท่ี
ผูพูดและผูฟงปรากฏตัวตอหนากัน (Face-to-Face Communication) และเปนการส่ือสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication)

Hartley (อางถึงในโศจิวัจน บุญประดิษฐ, 2543 :14) ไดแสดงถึงองคประกอบของ
ความหมายของการส่ือสารระหวางบุคคลวามีความเกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้  คือ

1. การพบปะกันแบบหนาตอหนา (Face-to-Face Metting) การส่ือสารระหวางบุคคล
เกี่ยวของกับการพบกันแบบปรากฏตัวตอหนากันระหวางคนสองคน

2. บทบาท (Roles) การส่ือสารระหวางบุคคล เกี่ยวของกับคนสองคนในบทบาท และ
ความสัมพันธท่ีแตกตางกัน

3. สองทิศทาง (Two-way) การส่ือสารระหวางบุคคล เปนการส่ือสารแบบสองทิศทาง
4. ความหมาย (Meaning) การส่ือสารระหวางบุคคล ไมเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน

ตัวสาร  (Messages) แตจะเกี่ยวของกับการสรางสรรค (Creation ) และการแลกเปล่ียนความหมาย
มากกวา  (Meaning)

5. ความต้ังใจ (Intention ) การส่ือสารระหวางบุคคล เปนสวนหนึ่งหรือท้ังหมดของ
ความต้ังใจในการส่ือสาร

6. กระบวนการ (Process) การส่ือสารระหวางบุคคล เปนกระบวนการท่ีดําเนินไปมาก
กวาเปนเฉพาะเหตุการณ

7. เวลา (Time) การส่ือสารระหวางบุคคลอยูบนพื้นฐานของชวงเวลา
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ปจจัยกําหนดความดึงดูดใจในการส่ือสารระหวางบุคคล
บุษบา  สุธีธร  (อางถึงในโศจิวัจน  บุญประดิษฐ,  2543:18)  กลาวถึงการศึกษาวิจัยท่ีพบ

วาคนสวนใหญจะทําการส่ือสารระหวางบุคคลกับคนอ่ืน  ๆ  มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ  
คือ

1. ลักษณะดึงดูดใจของคูส่ือสาร ไดแก ลักษณะดึงดูดใจในรูปรางหนาตา และความ
ดึงดูดใจในบุคลิกภาพ

2. ความใกลชิดของคูส่ือสาร  มนุษยมีธรรมชาติท่ีจะส่ือสารกับคนใกลชิด  เพราะเม่ือ
ใกลชิดส่ิงใดแลวก็มักจะเอาความรูสึกของตนเขาไปผูกพันและมักมีทัศนคติท่ีดีกับคนท่ีตนไดใกล
ชิดดวย

3. การใหแรงเสริมแกคูส่ือสาร บุคคลนั้นมีแนวโนมท่ีจะส่ือสารกับคนท่ีใหส่ิงท่ีทําให
คนพอใจ นั่นคือการใหแรงเสริมแกตน แรงเสริมนั้นอาจเปนวัตถุส่ิงของหรือตัวเสริมแรงทางสังคม  
เชน การยกยองชมเชย

4. ความคลายคลึงกันของคูส่ือสาร โดยท่ัวไปเรามักจะพูดส่ือสารกับคนท่ีมีลักษณะ
คลายๆ  กับตน  หมายรวมถึงความคลายคลึงทางกายภาพ  และความคลายคลึงทางจิตใจ

5. การเสริมความแตกตางของคูส่ือสาร บางคร้ังคนเราในบางสถานการณชอบท่ีจะ
ส่ือสารกับคนที่มีลักษณะแตกตางจากตนเองเพราะส่ิงท่ีตางไปนั้นไดตอบสนองความตองการ
ของตน  เปนสวนทําใหตนเองสมบูรณข้ึน

กระบวนการส่ือสารระหวางบุคคล
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ  (อางถึงในโศจิวัจน  บุญประดิษฐ,  2543:15)  กลาววา  “การ

ส่ือสารระหวางบุคคลเปนกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงยูเสมอ  และพัฒนาไปในรูปแบบตางๆ ไมจบ
ส้ิน  ในกระบวนการส่ือสารมีองคประกอบท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ  ชองทาง  (Channel)  การตอบ
สนองกลับ  (Feedback)  และส่ิงรบกวน  (Noise)

Donaldson  และ  Kurtz  (อางถึงในโศจิวัจน  บุญประดิษฐ, 2543:15) ไดเสนอกระบวน
การส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงใหเนนถึงธรรมชาติในการติดตอส่ือสารแบบตอนา (Face-to-
Face  Communication)  และใหความสําคัญกับการตอบสนองกลับ  (Feedback)  เปนการแสดงให
เห็นถึงตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการส่ือสารและผลของการส่ือสาร  รวมท้ังเนนถึงความสําคัญของสาร
ท่ีผูรับสารไดรับมากกวาสารท่ีผูสงสารสงไป  ซ่ึงไดแสดงรายละเอียดอธิบายตัวแปรตางๆ  ท่ีเกี่ยว
ของกับลักษณะของผูสงสารและผูรับสาร  ดังแบบจําลองท่ี 1  และคําอธิบายตอไปนี้
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แบบจําลองท่ี 1  (อางถึงใน  โศจิวัจน  บุญประดิษฐ, 2543 :15)

1. ลักษณะทางกายภาพของผูสงสารและผูรับสาร  (Physical  Image)  ไดแก  อายุ  เพศ  
เช้ือชาติ  พฤติกรรม  การแสดงออก  การแตงกาย  ฯลฯ

2. ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยาของผูสงสารและผูรับสาร (Social and Psychological
attributes)  ซ่ึงไดแก

  บุคลิกภาพ  (Personality)
  - เปดเผยหรือปดบัง  (Openness/Closeness)

- ความเช่ือ  (Trust)
- ประนีประนอม  (Conformity)
- ออนโยน  (Sersitivity)
- นาสนใจ  (Interests)
- ตอสูกับอุปสรรค  (Persistence  against  opposition)
- ความสามารถในการปรับใช  (Adaptability)

SENDER
Physical
Social
Psychological
Att/Bel/Value
Self  Concrpt

RECEIVER
Physical
Social
Psychological
Att/Bel/Value
Self  Concrpt

CHANNELS
Verbal
Vocal
Physical

FEEDBACK

FEEDBACK

M
E
S

S
A
G
E

M
E
S

S
A
G
E

ReferenDPU
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   - ประสบการณ (Experiences)
- ภูมิหลังทางวัฒนธรรม  (Cultural  background)
- การศึกษา  (Education)
- อาชีพ  (Occupation)
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ  (Economic  Status)
- อํานาจที่เปนทางการ  หรือไมเปนทางการ  (Formal  and  informal  power)
- ทักษะในการส่ือสาร  (Communication  skills)
- ความพรอมในการเรียนรู  (Readiness  to  learn)
- ความสัมพันธ  (Relationships)

3. ทัศนคติ  ความเชื่อและคานิยม  (Attitudes,  Belief  and  Values)  ไดแก
- ความคาดหวัง  (Expectations)
- อคติของแหลงสารท่ีมีตอตัวสารและตอบุคคลอ่ืน

(Biases of source toward message and other)
- ความเต็มใจความปรารถนาในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

(Willingness to Interaction)
4. แนวคิดตอตนเอง  (Self-Concept)  ไดแก  มุมมองหรือทัศนะท่ีมีตอตนเอง  โดยอาศัย

องคประกอบดังท่ีไดกลาวมาแลวในขอ  1,2  และ  3
5. ส่ิงรบกวนภายใน  (Internal  noise)  เชน ปญหาสุขภาพท้ังกายและใจ  ความหิว 

ความวิตกกังวล  ความสะดวกสบาย  เปนตน
นอกจากนี้ ยังไดแสดงตัวอยางบริบททางกายภาพและทางสังคม  และรายละเอียดของ

ชองทางในการส่ือสารระหวางบุคคล  ระหวางผูสงสารและผูรับสาร  ไดแก
1. รูปทางสังคม  (Social  Setting)

- เหตุผลในการปฏิสัมพันธ  (Reason  for  the  interaction)
- ความสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร (Role relationship between

sender  and  receiver)
- กฎเกณฑของความสัมพันธ  (Rules  of  the  relationship)
- บริบททางวัฒนธรรม  (Cultural  context)

2. รูปแบบทางกายภาพ  (Physical  Setting)
- สถานท่ี  (Physical  Setting)
- เวลา  (Time)
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- ชองวาง  (Space)
- ความใกลชิด  (Proximity)
- ระดับของส่ิงรบกวน  (Noise  level)

3. ชองทางในการติดตอปฏิสัมพันธ  (Channel  of  Interactive  Communication)  ไดแก
- ภาษาพูด  (Verbal  stimuli)
- ภาษาทาทาง  (Physical   stimuli)
- เสียง  (Vocal  stimuli)

แนวคิดเร่ืองการส่ือสารระหวางบุคคล เปนกระบวนการส่ือสารท่ีมีระบบการส่ือสาร
การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารการตลาดของชุมชนตลาดดอนหวาย  ในการดําเนินธุรกิจ
ของแตราน  เพื่อสรางความสนใจ  และทําใหคนรูจักมากข้ึน

2.3 แนวคิดการจัดการธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ชวยใหเกิดการสรางงาน 

การลงทุน การหมุนเวียนของการเงินภายในประเทศ ธุรกิจชุมชนมีการบริหารงานท่ีอิสระ ใชเงินลง
ทุนไมมากนักในตอนตนเนนการสรางงานในชุมชนใหเพิ่มมากขึ้นเปนหลัก และสามารถบริหาร
งานไดคลองตัวจึงเปนมูลเหตุจูงใจใหบุคคลท่ัวไปที่ตองการประกอบอาชีพอิสระสนใจศึกษา
แนวทางประกอบอาชีพธุรกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ท้ังนี้เพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของหลายหนวยงาน อาทิเชน รัฐบาลใหความสนับสนุนชวยเหลือผานกอง
ทุนหมูบาน เปนท่ีสังเกตเห็นกันทั่วไปท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคไมวาจะเปนเขตอําเภอเมือง 
อําเภอเล็ก อําเภอใหญ ตําบล หมูบาน หรือแมแตในเมืองหลวง จะพบวามีธุรกิจชุมชนอยูหลาย
รูปแบบ  เชน  ธุรกิจแปรรูป  รานขายของทองถ่ิน   หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน

การจัดการธุรกิจชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานในทองถ่ินและองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจชุมชน ดังแผนผัง
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 บาน วัด โรงเรียน (บ - ว - ร)

หนวยงาน การจัดการ หนวยงาน
ของรัฐ ธุรกิจชุมชน อาสาสมัคร

                                                                                     ของเอกชน

โครงการหลวง

หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการธุรกิจชุมชน
 (ท่ีมา : ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ, 2542 : 89)

หนวยงานของรัฐ ไดเขามาสงเสริมชุมชนโดยผานนโยบายของพรรคการเมืองท่ีเขามา
รวมเปนรัฐบาล และจัดทํานโยบายของรัฐบาลดวยการมอบหมายใหกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุต
สาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเกี่ยวของ เชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ   
และสถาบันราชภัฏนําไปปฏิบัติ ตัวอยาง โครงการท่ีรัฐบาลไดริเร่ิมหรือกําลังจัดทํา เชน โครงการ
กองทุนหมูบาน โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร ซ่ึงเปนโครงการท่ีชวยใหชาวบานเพ่ิมขีดความ
สามารถในการออมเพื่อมาใชประกอบธุรกิจอยางแทจริงโดย โครงการเหลานี้มุงสนับสนุนใหชาว
บานรวมกันทําเพื่อพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง

หนวยงานอาสาสมัครของเอกชน ไดแก หนวยงานท่ีมิไดสังกัดภาครัฐ เชน มูลนิธิ
รักบานเกิด คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (คพศช.) มูลนิธิอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม 
(มอส.)  ซ่ึงลักษณะการชวยเหลือเปนไปในรูปแบบของการใหความรู และฝกอบรมชาวบานในการ
ประกอบสัมมาชีพ ชวยแนะนําแนวทางในการเพิ่มผลผลิตท้ังภาคเกษตรและอุตสาหกรรมพื้นบาน 
รวมท้ังเปนศูนยกลางในการเช่ืองโยงความสัมพันธระหวางผูผลิตและผูบริโภค เชน โครงการผูผลิต
พบผูบริโภคหรือโครงการขาวแลกปลา ซ่ึงเปนกิจการเพ่ือชุมชนของมูลนิธิรักบานเกิด โดยไดรับ
การสนับสนุนจากบริษัทยูคอม จํากัด (มหาชน)

โครงการหลวง ไดเขามามีบทบาทชวยเหลือธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของโครงการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริตางๆ เชน มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิแมฟาหลวง ศูนยศิลปาชีพบางไทร 
รานจิตรลดา และโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ตลอดจนโครงการหลวงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
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ชุมชนโดยชวยเหลือชาวบานใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตางๆ ชวยสรางรายได
หลัก และรายไดเสริมใหกลุมชาวบานท่ีรวมโครงการ

บ-ว-ร (บาน-วัด-โรงเรียน) เปนรูปแบบของความรวมมือระหวางตัวแทนหมูบาน เชน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน หรือ กํานัน ตัวแทนวัดตางๆ ในเขตชุมชน เชน เจาอาวาส รองเจา
อาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส ตัวแทนโรงเรียน เชน ครูใหญ ผูชวยครูใหญรวมถึงคณะกรรมการจาก
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จุดมุงหมายก็เพื่อใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อชวยสรางสรรคและ
พัฒนาธุรกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

การจัดการธุรกิจชุมชนท่ีมีความยั่งยืนจะตองกอใหเกิด “ผลประโยชน” แก “ทุกฝาย” 
ครอบคลุมถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ผลประโยชนมิไดหมายถึง
รายไดเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงผลประโยชนในมิติอ่ืนๆ เชน การเรียนรูรวมกัน ความสามารถใน
การผลิต และการบริหารจัดการเพ่ิมมากข้ึน ความกาวหนาในหนาท่ี ความยินดีในส่ิงท่ีตนเองมี พอ
ใจในส่ิงท่ีตนได ความเอื้ออาทร ความยั่งยืนของวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กลาวไดวาทุกฝายควรจะไดรับประโยชนรวมกัน

ธุรกิจชุมชนจะประสบความสําเร็จและเขมแข็งในระยะยาว ก็ตอเม่ือมีผลผลิตและมี
รายไดเขามาอยางสมํ่าเสมอ  เนื่องจากสามารถจําหนายสินคาไดตลอดเวลา  คนในชุมชนไมท้ิงบาน
เรือนไปทํางานตางถ่ิน  การวางแผนจัดการธุรกิจชุมชนควรเร่ิมจากการจัดการตลาดสมัยใหม  ดวย
การแบงตลาดผูบริโภคออกเปนสวนๆ ทําการตลาดเปาหมายการวางตําแหนงสินคาในทองตลาด
นําแผนการตลาดสมัยใหมมาใช การจัดการสวนประสมทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค และการนําเสนอคุณคาสินคาของแตละชุมชนใหเปนท่ีประทับใจของลูกคาตลอดไป
โดยไมมุงเนนท่ีกําไรเพียงดานเดียว แตควรมุงใหชุมชนเขมแข็งและพัฒนายั่งยืน อันเปนเปาหมาย
หลักท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการธุรกิจชุมชน ในสวนของการผลิตและบริการ ธุรกิจชุมชนควรผลิต
โดยคํานึงถึงตลาดเปนสําคัญ ไมเนนการผลิตสินคาแตเพียงอยางเดียวจนเกิดปญหาผลผลิตลนตลาด 
ควรผลิตโดยผานการวางแผนการตลาดท่ีไดมีการศึกษาและออกแบบไวเปนอยางดี ในขณะเดียวกัน
ก็ตองมีการวางแผนดานการเงิน  โดยเนนการใชเงินทุนท่ีสะสมไดจากสมาชิกในกลุมกอนเปนหลัก

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 89) ไดใหความหมายธุรกิจชุมชน หมายถึง ธุรกิจชุมชน
หรือธุรกิจของชุมชนจะตองเปนองคกรหรือหนวยธุรกรรมท่ีสมาชิกชุมชนครอบครองและควบคุม
ได หรือกรรมสิทธ์ิสวนใหญของสมาชิกชุมชน แตในความเปนจริงธุรกิจชุมชนท่ีกําลังดําเนินงาน
อยูในชุมชน มีการแบงตามลักษณะของการถือครองปจจัยการผลิตหรือตามลักษณะของกรรมสิทธ์ิ
ก็มีหลายประการ คือ
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ธุรกิจชุมชนประเภทท่ีชุมชนไมมีสวนรวมในการถือครองกรรมสิทธ์ิเลย
ธุรกิจชุมชนประเภทท่ีใหสมาชิกชุมชนมีกรรมสิทธ์ิรวมกัน
ธุรกิจชุมชนประเภทท่ีธุรกิจเกิดจากการสนับสนุนและชวยเหลือดานเงินทุนจากองคกร

พัฒนาเอกชน (NGO)
ธุรกิจชุมชนประเภทท่ีชุมชนถือกรรมสิทธ์ิรวมกันกับองคกรภายนอก
ธุรกิจชุมชนประเภทท่ีสมาชิกชุมชนเปนผูถือกรรมสิทธ์ิสวนใหญ
ขวัญสรวง อติโพธ์ิ (2538 : 44) ใหความหมายของธุรกิจชุมชน หมายถึง เปนการรวมตัว

กันของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตรกร สหกรณ หรือธุรกิจขนาดเล็กในชนบทเพ่ือดําเนินการทาง
ธุรกิจท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ท้ังนี้จะตองมุงสงเสริมสรางใหเกษตรกรสามารถปรับฐาน
ความคิดและวิธีคิดมุงเนนการรวมกลุมเพื่อรวมกันจัดการอยางครบวงจรท้ังการผลิต การแปรรูป
และการตลาด

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2543 : 59-63) ไดเขียนเก่ียวกับธุรกิจอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ชนบทไววา  จะตองเปนผูมีหัวธุรกิจ  รูจักทําธุรกิจ  และรูจักบริหารงาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

การมีหัวธุรกิจ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถกลายเปนธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จไดโดยอาศัยการ

มีหัวธุรกิจชวยผลักดันการมีหัวธุรกิจ หมายถึง
ชางคิด โดยเฉพาะการคิดของแปลกๆ ใหมๆ  คิดปรับปรุงแบบและคุณภาพการคิดหา

การคิดหาแนวทางใหมๆ
ชางหา โดยเฉพาะการหาคนมาเปนลูกคา คือ คนท่ีจะซ้ือของของเราอยางตอเนื่อง หา

คนมาเปนสมาชิกกลุม หาคนมาชวยงาน หาแหลงสนับสนุนดานการเงิน
ชางทํา คือ สามารถผลิตของดีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงกับท่ีลูกคาตองการ และ

สามารถผลิตไดโดยมีตนทุนตํ่า หรือไมสูงจนทําใหขายยาก
ชางพูด โดยเฉพาะการพูดท่ีนาฟง ดึงดูดใจ โนมนาวใจ การพูดเปนสัจจะ เช่ือถือได 

และไมพูดขางเดียว เปนนักฟงท่ีดีดวย
ชางเพียร ใชความพยายามอยางจริงจังและตอเนื่อง ดวยความมานะบากบ่ันอดทนไม

ยอทอสูเสมอไมวาจะมีอุปสรรค ปญหาขัดของใดๆ มาขวางกั้น
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การทําธุรกิจ การทําธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ จะตองทําใหไดผลหลายๆ อยางประกอบ
กัน ดังนี้

ขายได คือ ตองใหแนใจวามีคนซ้ือของของเรา ในราคาและเงื่อนไขท่ีพอใจท้ังสองฝาย
ผลิตดี คือ ของท่ีเราผลิตจะตองมีคุณภาพและไดมาตรฐานมีรูปแบบลักษณะตามท่ี

ลูกคาตองการ และผลิตไดโดยมีตนทุนตํ่าหรือไมสูงเกินไป มีกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการใช
เคร่ืองมืออุปกรณตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

เงินดี คือ สามารถจัดใหมีเงินสดหมุนเวียนไดอยางเพียงพอแกความจําเปนของธุรกิจไม
ติดขัด

คนเดน คือ คนทุกคนท่ีมารวมงานในแตละจุดของการทําธุรกิจ ตองมีคุณสมบัติ ความ
ประพฤติ และเหมาะสม มีความสามารถในงานของตน มีความซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียรและ
รวมงานกับผูอ่ืนไดดี

กลุมดัง คือ การมีการรวมกลุมกันไดดี มีความสมัครสมานสามัคคี รวมแรงรวมใจกัน
ประสานพลังในทิศทางเดียวกัน

บริหารงานโบวแดง คือ มีระบบและวิธีการบริหารงานท่ีดี
การบริหารงานการบริหารงานท่ีดี หมายถึง การจัดการตางๆ เพ่ือใหลุลวงไปดวยดี 

ประกอบดวย
วางแผนดี คือ การคิดกอนทํา รวมถึงการคิดวางแผนหรือเตรียมการไวลวงหนาเนิ่นๆ 

การคิดลูทางตางๆ ในการทําธุรกิจและการตกลงใจรวมกันภายในกลุมไวใหแนชัด
แบงงานดี คือ จัดใหเหมาะสมวาใครมีหนาท่ีอะไร ตองทําอะไรบาง ใหไดผลอยางไร 

จึงจะเรียกวาทําหนาท่ีไดดี
จัดคนดี คือ หาคนท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมเขาอยูในตําแหนงตางๆ ให

เพียงพอและพอดี คือ ไมมากไป และไมนอยไป
ส่ังการดี คือ ส่ังการไดชัดแจง เปนท่ีเขาใจ และเปนท่ีพอใจของผูรับคําส่ัง
สรางกําลังใจดี คือ ทําใหทุกคนท่ีทํางานดวยกันมีกําลังใจสูงในการทํางาน อยากจะ

ทํางานใหดีและสําเร็จ รูสึกสนุกสนานและมีความภาคภูมิใจในงาน
แกปญหาดี คือ เม่ือมีปญหาหรือขอขัดของเกิดข้ึนก็ไมตกใจหรือกังวลมากเกินไป แต

สามารถวิเคราะหเหตุของปญหาและหาทางแกไขท่ีเหมาะสม
ตัดสินใจดี คือ รูจักวิเคราะหขอเท็จจริง เหตุผลและทางเลือกตางๆ กอนการตัดสินใจ

แลวตัดสินใจเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยประการท้ังปวง
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ทําบัญชีดี คือ มีการลงบัญชี รายรับ-รายจาย ทรัพยสิน หนี้สิน รวมท้ังบัญชีท่ีอยูใน
สต็อกอยางถูกตองและทันเวลา

ติดตามงานดี คือ มีการตรวจสอบ ติดตามงานเปนระยะๆ ดูวาธุรการงานตางๆ กาวหนา
ไปอยางไร ไดผลอยางไร มีปญหาขัดของอะไรบาง มีชองทางปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอยางไร

ลักษณะของธุรกิจชุมชน
อภิชัย พันธเสน  และอุทิศ ศิริวรรณ (2545 : 13) กลาววา ธุรกิจชุมชนน้ันเปนธุรกิจท่ีใช

เงินลงทุนในระยะเร่ิมตนไมมากนัก หากแตเนนการสรางงานในทองถ่ินเพิ่มมากข้ึนเปนหลัก รายได
จากการขายอาจไมจําเปนตองสูงนัก ในระยะเริ่มแรก โดยมีเปาหมายเพื่อใหทุกคนสามารถอยูได
เปนสําคัญ  ธุรกิจชุมชน โดยท่ัวไปมีลักษณะดังนี้

เปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร ผูบริหารหรือตัวแทนกลุมสามารถ
ตัดสินใจในธุรกิจไดทันทีและรวดเร็ว เพราะการบริหารงานไมซับซอน สามารถตัดสินใจปรับตัวให
เขากับสถานการณหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาด ตลอดจนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากสมาชิกของกลุมไดอยางรวดเร็ว

รายไดจากยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนัก ธุรกิจชุมชนจะทําการจําหนายสินคา 
บริการหรือผลิตสินคาในปริมาณท่ีสามารถคุมทุน และไดกําไรเพ่ือแบงใหสมาชิกตามปกติ โดย
คํานึงถึงขนาดของตลาดท่ีมีอยูเปนสําคัญ จึงทําใหรายไดจากยอดขายไมมากนัก แตเพียงพอท่ีจะทํา
ใหธุรกิจดําเนินกิจการอยูไดอยางราบร่ืน และมีผลการสรางงานใหแกสมาชิกเพ่ือชวยเสริมสรางการ
ดํารงชีพใหอยูไดในบรรดาสมาชิก

1. ตนทุนในการดําเนินกิจการตํ่า ธุรกิจชุมชนน้ันดําเนินงานโดยเนนใหคนมีงานทํา แต
ในสภาพการทํางานท่ีเปนมิตร และมีความสุข จึงไมจําเปนตองจายคาจางมาก

2. ในขณะเดียวกันตนทุนในการจัดหาอุปกรณ  และเคร่ืองใชไปตามความจําเปนในการ
ประกอบธุรกิจซ่ึงเนนการประหยัดไมฟุมเฟอย

3. การติดตอ และการใหบริการกับลูกคาเปนไปอยางใกลชิด ธุรกิจชุมชนสวนใหญ
ดําเนินงานโดยสมาชิกในชุมชน ซ่ึงทําใหการติดตอส่ือสารกับลูกคาเปนไปในลักษณะกันเอง และ
การเปนเพื่อนบานชวยใหทราบความตองการของลูกคาโดยตรง สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
ลูกคาไดทันทวงที

4. การเร่ิมตนธุรกิจทําไดงาย ธุรกิจชุมชนสามารถเร่ิมตนไดงาย โดยคณะบุคคลท่ีไมใช
เครือญาติมีวัตถุประสงคท่ีจะทําธุรกิจรวมกัน เพื่อผลประโยชนของกลุมและชุมชน การท่ีมีบุคคล
จํานวนหนึ่งสนใจทําธุรกิจรวมกันมีผลทําใหปญหาเงินทุนไมเปนอุปสรรค เพราะใชเงินลงทุนไม
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มาก ทุกคนเปนสมาชิก ไมมีเจาของผูกขาดแตเพียงผูเดียว แตอาจจะมีตัวแทนของกลุมท่ีไดรับเลือก
ใหทําหนาท่ีบริหารจัดการ หรือ เปนตัวแทนท่ีไดรับการยอมรับจากสมาชิก

ประเภทของธุรกิจชุมชน
อภิชัย พันธเสน และอุทิศ ศิริวรรณ  (2545 : 13) ธุรกิจชุมชนก็เหมือนกับธุรกิจท่ัวไปท่ีมี

การจัดการแบงธุรกิจออกเปนประเภทตามการประกอบการ 4 ประการ  คือ
1. ธุรกิจการผลิต หมายถึง การผลิตสินคา โดยการนําเอาวัสดุหรือสินคาบางชนิด มา

แปรสภาพใหเปนสินคาใหม มีรูปแบบใหม ธุรกิจชุมชนท่ีดําเนินการทางดานการผลิตจะทําการผลิต
ในครัวเรือน ซ่ึงอาศัยวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน ผลิตเคร่ืองปนดินเผา ผลิตเคร่ืองจักสาน ทอผา 
ธุรกิจชุมชนท่ีทําการผลิตเองอาจดําเนินการจําหนายสินคาท่ีผลิตเองได หรืออาจจะขายสินคาท่ีผลิต
ไดใหพอคาคนกลาง หรือตัวแทนจําหนายสินคาตอไป

2. ธุรกิจการคาปลีก หมายถึงกิจกรรมท่ีทําการขายสินคาใหถึงมือผูบริโภค   ณ  จุดท่ีทํา
การขายสินคาท่ีนิยมจําหนายใหกับผูบริโภคจะไดแก สินคาอุปโภค สินคาบริโภคทุกชนิด ตั้งแตของ
ใชจําเปนในบาน เชน สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก หรือสินคาประเภทอาหาร เชน ขนมปง อาหาร
กระปอง หรือประเภทยารักษาโรค เชน ยาแกปวดศีรษะ ยาธาตุ ยาสามัญประจําบาน จนถึงสินคา
ประเภทของเด็กเลน เคร่ืองเขียน ธุรกิจประเภทนี้เนนการรวมทุนของสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจะจัดหาสินคามาจําหนายในบรรดาสมาชิก และผูท่ีไมไดเปนสมาชิกเพื่อลดคาใชจายจากการท่ี
จะตองซ้ือจากพอคาคนกลางท่ีกําหนดอัตรากําไรไวสูง

3. ธุรกิจคาสง หมายถึง กิจการท่ีดําเนินการรับซ้ือสินคาจากผูผลิตเปนจํานวนคร้ังละ
มากๆ และนําสินคานั้นมาขายตอใหกับพอคาปลีกหลายๆ รายตอไป ธุรกิจคาสงนี้สามารถท่ีจะทํา
การซ้ือสินคาจากผูผลิตไดทุกประเภท นี้อาจจะนับไดวาเปนธุรกิจชุมชนขนาดใหญ และมีความ
ม่ันคงพอสมควรแลว

4. ธุรกิจบริการ หมายถึง การรวมกลุมของสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจ  บริการ  คือ สินคา
ท่ีไมสามารถจับตองได แตสามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ เชน บริการนวดแผนไทย 
และอบสมุนไพร บริการรักษาโรคดวนสมุนไพร บริการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท้ังในทางวัฒนธรรม 
และธรรมชาติ
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ปจจัยความสําเร็จในการประกอบธุรกิจชุมชน
โสภณ สุภาพงษ (2538 : 9) เห็นวาในการประกอบธุรกิจชุมชนนั้น ตองประกอบดวย

ปจจัยอยางนอย 6 ประการ ไดแก การตลาด การจัดการทุน ขอมูล แรงงาน และวัตถุดิบ ซ่ึงหาก
พิจารณาในแตละปจจัยจะพบวา ชุมชนหรือกลุมชาวบานในชนบทสวนใหญไมมีอะไรเลยนอกจาก
ปจจัยแรงงานหรือหากมีบางก็อยูในลักษณะท่ีไมสมบูรณ ดังนั้น หากภาคเอกชนตองการสงเสริม
และสนับสนุนใหชุมชนหรือองคกรชาวบานสามารถประกอบธุรกิจชุมชนได พรอมกันนั้นเขาได
เสนอวา ภาคเอกชนตองเขาไปเสริมชวยในลักษณะการรวมลงทุน อาทิ เร่ืองการตลาด การจัดการ 
และทุน โดยการเร่ิมตนใหชุมชนรวมกันดําเนินการเปนเจาของเองต้ังแตข้ันตอนการคิด การบริการ
จัดการและการแบงปนผลประโยชน ซ่ึงจะนําไปสูการศึกษาเรียนรูนอกระบบตามธรรมชาติตอไป 
ปจจัยท่ีสําคัญและจะสงผลตอความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ชุมชนของกลุมองคกรชาวบานนั้น 
ใหความสําคัญกับการรวมลงทุน โดยในการประกอบธุรกิจชุมชนตองใหชาวบานรวมกับธุรกิจเอก
ชนลงมือดําเนินการ และมีภาครัฐเปนผูสนับสนุน เนื่องจากธุรกิจชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากชุมชนและกลุม
ชาวบานรวมกับธุรกิจเอกชนดําเนินการนั้นจะเกิดข้ึนไดและมีความตอเนื่องยั่งยืน เพราะเหตุวาท้ัง
สองมีมุมมองท่ีใกลเคียงกัน แตในขณะเดียวกันภาครัฐก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน 
ควรเปนไปในลักษณะการจัดเวทีในเร่ืองปจจัยดานระบบภาษีการคลังทองถ่ิน รายไดทองถ่ินเพื่อให
ทองถ่ินเขมแข็ง เชน ธุรกิจชุมชนท่ีเกิดจากการรวมมือกันระหวางชาวบานและภาคเอกชน โดยการ
เขาไปสนับสนุนของบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด ( มหาชน )  ซ่ึงเขาไปในฐานะผูรวมทุนรวมคา
กับชาวบานและมีบทบาทสนับสนุนดวยการหาตลาด ทุน และการบริหารจัดการในกิจกรรมเร่ิมตน
ใหแกองคกรชาวบาน

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2542 : 177 - 181) ไดกลาวถึงแหงความสําเร็จและลมเหลวของ
ธุรกิจชุมชนจากกรณีศึกษาบริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร หรือหัวไทรโมเดลวา ประกอบดวย 9 ปจจัย
สําคัญ ไดแก

1. ปจจัยดานการเงิน กลาวคือ หากธุรกิจชุมชนสามารถระดมเงินทุนจากชุมชนไดเอง 
หรือมีเงินชวยเหลือดอกเบี้ยต่ํา จะทําใหโอกาสท่ีธุรกิจจะจัดต้ังและดําเนินการไดดีประสบผลสําเร็จ
นั้น มีความเปนไปไดสูง

2. ปจจัยดานการผลิต กลาวคือ หากธุรกิจชุมชนมีความไดเปรียบในเชิงทรัพยากร และ
ในเชิงทักษะ ซ่ึงมีอยูในทองถ่ินปจจัยดานการผลิตเหลานี้จะเปนความไดเปรียบและสนับสนุนให
ธุรกิจมีโอกาสประสบผลสําเร็จ

3. ปจจัยดานการตลาด กลาวคือการรูความตองการของตลาด
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4. ปจจัยดานการบริการและจัดการ ไดแก เร่ืองระบบงาน  เงิน บุคลากรและระบบตลาด
5. ปจจัยดานผูนํา ท้ังนี้เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะเช่ือคนมากกวาระบบ  ดังนั้น หากมี

ผูนําท่ีไววางใจสมาชิก มีวิสัยทัศน มีความสามารถในการนํา มีความเสียสละ เปนตน ธุรกิจชุมชน
ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได

6. ปจจัยดานแรงงาน
7. ปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิก
8. ปจจัยดานระเบียบขอบังคับ กลาวคือ หากระเบียบขอบังคับใหมไมอยูบนพื้นฐาน

หรือความเห็นชอบจากสมาชิก การประกอบการก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดต่ํา
9. ปจจัยดานปฏิสัมพันธกับภายนอก  กลาวคือ  ธุรกิจชุมชนท่ีจะสําเร็จไดจะตองมีความ

สามารถในการสรางความสัมพันธเชิงบวกและหลีกเล่ียงความสัมพันธเชิงลบกับภายนอก อนึ่งใน
ปจจัยนี้ หมายถึง การมีความคลองตัว รูวาเม่ือใดควรรวมมือหรือปฏิเสธภายนอก
              จากท่ีกลาว ธุรกิจชุมชนไมใชของใหม เคยมีผูคิด ผูทดลอง ผูสรางสรรค ธุรกิจชุมชน
มีหลายบุคคล  หลายสมัย รูปแบบในปจจุบันท่ียังคงอยู คือ ธุรกิจสหกรณและธุรกิจบรรษัทสหกรณ 
และธุรกิจชุมชนหลากหลายรูปแบบในประเทศดอยพัฒนา สําหรับธุรกิจชุมชนในประเทศไทยมี
2 ประเภท ประเภทท่ีจดทะเบียนดําเนินงานตามกฎหมาย ไดแก  สหกรณและกลุมเกษตรกรตางๆ 

อีกประการหนึ่ง  คือ ประเภทท่ีชาวบานและชุมชนจัดต้ังข้ึนมาโดยไมจดทะเบียน ไมอิงกฎระเบียบ
ของทางราชการ กลุมนี้สวนใหญจะเปนกลุมออมทรัพยท่ีกระจัดกระจายท่ัวประเทศตามเขตชนบท 
กลุมท่ีมีจํานวนนอยกวา คือ กลุมการผลิตและการคา ซ่ึงจะมีฐานธุรกิจอยูท่ีงานหัตถกรรมและงาน
แปรรูปเกษตรอยางงาย กลุมท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมากท่ีสุด คือ กลุมออมทรัพย

ธุรกิจชุมชนหัวไทร
ไดดําเนินการในรูปของบริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร จดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ณ สํานกังานทะเบียนหุนสวนบริษทัจงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือ
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2540 โดยมีสํานักงานอยูท่ี 199/1 หมู 2 ตําบลเขาพังไกร อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช  กอนท่ีจะมีฐานะทางนิติบุคคลเต็มรูปแบบ “บริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร” 
ไดทดลองดําเนินงานมาต้ังแตเดือนเมษายน 2540 การเขาสูตลาดพริกของบริษัทฯ เปนท่ีจับตาของ
พอคาคนกลางทองถ่ิน เพราะรูดีวาบริษัทนี้ไมใชบริษัทของพอคาท่ัวๆ ไปแตเปนบริษัทท่ีผูถือหุน
สวนใหญเปนชาวบาน จึงมีความสัมพันธกับชาวบานคอนขางแนบแนน  ดังนั้น  พอคาคนกลางใน
ทองถ่ินบางสวนจึงคิดรวมหัวกันเพื่อสกัดกั้นไมใหบริษัทฯ เติบโต เพราะถาบริษัทเติบโต ธุรกิจของ
พวกเขาจะแขงขันและบั่นทอน ชาวบานจะพากันมารวมบริษัท พอคาคนกลางจะถูกจํากัด
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โครงสรางหลักของบริษัทประกอบดวย ผูถือหุน กรรมการบริษัท 13 คน และ 3 สาย
งานบริหาร คือ สายการผลิต สายการตลาด และการบริหารทั่วไป (ธุรกิจและการเงิน)

สายการผลิต รับผิดชอบดูแลพื้นท่ีเพาะปลูกผัก 350 ไร แบงเปน ปลูกพืชเขียวสด 107 
ไร  ปลูกผักอ่ืนๆ คละกันไป 243 ไร ประกอบดวย คะนา แตงกวา กุยชาย กวางตุง กะหลํ่าปลี บวบ  
ถ่ัวฝกยาว ตะไคร และผักกาด มีหัวหนาสายการผลิตเปนผูเช่ือมโยงสมาชิก เปนเกษตรกรที่มีความรู
และประสบการณในการปลูกผักในเขตของตน สามารถท่ีจะแลกเปล่ียนประสบการณและใหคํา
แนะนําแกสมาชิกในเขตของตนเองได

สายการตลาด มีการสรางเครือขายผูรวบรวมสินคาในหมูบานตางๆ เครือขายเหลานี้
บางคนเปนสมาชิกผูถือหุน แตบางคนเปนพอคาคนกลางเล็กๆ ในหมูบาน เครือขายเหลานี้จะ
รวบรวมสินคาจากชาวบานตามคําส่ังของบริษัท และตามราคาท่ีทางบริษัทกําหนด ซ่ึงมักจะมีการ
เปล่ียนแปลงทุกวัน โดยทางบริษัทจะถือเอาราคาในตลาดหาดใหญและตลาดหัวอิฐเปนราคาอางอิง  
หักคาขนสง คาใชจายอ่ืนๆ และกําไร เทากับราคารับซ้ือ

ในฤดูการผลิต 2541 บริษัทจะมีผลผลิตจากสมาชิกในโครงการ ประมาณ 600 ตน ยังมี
พริกจากผูปลูกในอําเภอขางเคียงท่ีไมเปนสมาชิกท่ีบริษัทรับซ้ือผานเครือขายเขามาอีกประมาณ 
200-300 ตัน ทําใหบริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทรกลายเปนผูคาพริกรายใหญของอําเภอหัวไทร ใน
ขณะนี้  ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไมสรางความขัดแยงกับพอคาคนกลางทองถ่ินมากเกิน ดังนั้น 
จึงพยายาม ตกลงกับพอคาคนกลางบางคน เพื่อรวบรวมพริกสงออกไปมาเลเซีย ซ่ึงก็ไดรับความ
รวมมือ เพราะไดประโยชนรวมกัน เนื่องจากพอคาคนกลางแตละรายติดตอตลาดสงออกเองไมได 
และปริมาณท่ีรวบรวมแตละรายนอยเกินไปที่จะสงออกไมคุมคาขนสง การนําเอาพริกมารวมกับ
บริษัทแลวสงออก พรอมกันจึงทําใหพอคาเล็กๆ เหลานี้ไดประโยชนดวย สรุปวา ตลาดภายใน
แขงขันกันแตในการสงออกรวมมือกัน

ปจจัยแหงความสําเร็จและความลมเหลว ความจริงออกจะเร็วเกินไปที่ไปประเมินวา 
การดําเนินงานธุรกิจชุมชนหัวไทรประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว อยางไรก็ตาม หากจะ
พิจารณาปจจัยเกื้อกูลและอุปสรรคแลว ก็พอจะพิจารณาได ดังนี้

- ปจจัยดานการเงิน บริษัทไมคอยมีสภาพคลองหรือขาดเงินทุนหมุนเวียน แตหาก
กลาวดานการระดมทุนจากสมาชิกก็นับวาประสบความสําเร็จพอสมควร เพราะสามารถระดมทุน
ไดเกือบลานบาทภายในเวลาไมกี่เดือน กรรมการของบริษัทสามารถท่ีจะระดมเงินยืมจากกรรมการ
สวนหนึ่งและจากองคการภายนอก (เกษตรกรรมทางเลือก) 100,000 บาท มาเปนเงินทุนหมุนเวียน 
และใชเงินท้ังหมดท่ีไดมาหมุนเวียนซ้ือพริกและนํารายไดจากการขายพริกมาหมุนเวียนตอจน
สามารถดําเนินธุรกิจคาพริกในฤดูกาลการผลิต 2541 ไ ด
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- ปจจัยดานการผลิต ความไดเปรียบของปจจัยการผลิตท่ีเห็นไดชัดก็คือ ท่ีดินและน้ําท่ี
เหมาะแกการกสิกรรม โดยเฉพาะการทํานาและการปลูกผัก นอกจากนี้ ชาวบานแทบทุกครัวเรือน
มีการเล้ียงวัว 2-3 ตัว จึงมีปุยคอกสําหรับใสแปลงผักดวย

- ปจจัยดานการผลิต จากการท่ีอยูใกลแหลงคาสงขนาดใหญ 2 แหง (หัวอิฐและ
หาดใหญ)  นับเปนขอไดเปรียบในการขนสงไปสูตลาด และที่บริษัทฯ สามารถเจรจาตกลงกับผูรับ
ซ้ือรายใหญในสองตลาด นับเปนปจจัยสําคัญยิ่งท่ีสามารถสรางความม่ันใจในการนําสินคาออกขาย 
ยิ่งกวานั้นบริษัทยังสามารถติดตอกับผูนําเขาจากมาเลเซียไดโดยตรง ยิ่งทําใหชองทางการตลาดของ
บริษัทเปดกวางสรางความม่ันใจใหแกสมาชิกในการผลิตผักเพื่อขาย

- ปจจัยดานบริหารและจัดการ บริษัทฯ มีบุคลากรบริหาร 3 คนท่ีมีประสบการณดาน
การบริหารธุรกิจ คือ คุณสมบูรณ เกตุแกว  คุณณรงค  คงมาก  และคุณวิภา  ฟู  จึงสามารถที่จะนํา
การบริหารและถายทอดประสบการณใหแกคนอ่ืนๆ ได และหลักประกันเบ้ืองตนวา บริษัทฯ 
สามารถดําเนินงานเชิงธุรกิจได ไมตองเร่ิมตนนับหนึ่งใหมในทุกเร่ือง

- ปจจัยดานผูนํา คุณสมบูรณ  เกตุแกว  และครูอรรณพ  เกตุแกว  แกนนําสองคนนี้ 
เปนท่ียอมรับของชาวบาน ชาวบานใหความไววางใจ ดานความสามารถ ความเสียสละ และความ
สุจริตท้ังสองคนนี้จึงสามารถระดมใหชาวบานเขารวมโครงการไดถึง 300 ราย ภายในไมกี่เดือน

- ปจจัยดานแรงงาน  แรงงานไมถึงกับขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานปลูกผักคอนขางมี
ประสบการณและทักษะระดับหนึ่ง แตสวนใหญแลวจะเปนแรงงานท่ีมีอายุระดับ 30 ปข้ึนไป
แรงงานเยาวชนและแรงงานหนุมสาวมีสวนรวมในโครงการนอย เปนเปาหมายของบริษัทฯ ท่ี
พยายามจะดึงแรงงานหนุมสาวใหหันกลับไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน โดยหวังวาการเติบโตขยาย
ตัวของบริษัทในอนาคตสามารถท่ีจะดึงดูดแรงงานท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษากลับ
ไปทํางานในชุมชน

- ปจจัยการมีสวนรวมของสมาชิก บริษัทไดรับความรวมใจจากชาวบาน ชาวบานมี
ความเขาใจและเขารวมโครงการบริษัทฯ สมาชิกมีสวนรวมเปนที่นาพอใจ

- ปจจัยเกี่ยวกับระเบียบและขอบังคับของสหกรณ แมวาบริษัทธุรกิจชุมชนหัวไทร
เปนบริษัทสมบูรณแบบ มีขอบังคับท้ังหมด 60 ขอ ครอบคลุมระบบเงิน ระบบงาน และระบบ
บุคลากร  แตขณะนี้ยังไมมีประเด็นใดของขอบังคับท่ีจะเกิดชองโหว หรือนําไปสูปญหาการบริหาร
งาน
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- ปฏิสัมพันธกับภายนอก หนวยงานราชการ ภาคธุรกิจ ชุมชน และสถาบันวิชาการ  
เปนไปในลักษณะเก้ือกูลบริษัท ท่ีเปนอุปสรรคอยูบางก็คือ การท่ีตองแขงขันแยงชิงตลาด  (ผลผลิต
พริก)  กับพอคาคนกลางทองถ่ิน ซ่ึงทางบริษัทฯ พยายามท่ีจะลดความขัดแยง โดยการรวมมือใน
การรวบรวมสินคาสงออกรวมกัน

จากการวิเคราะหปจจัยตางๆ  ท่ีกลาว หากบริษัทดําเนินงานอยางระมัดระวัง ไมขัดแขง
แตกแยกภายใน มีความโปรงใสและสุจริต เช่ือวาบริษัทธุรกิจชุมชนจะสามารถพัฒนาเติบโตได  
เปนหลังอิงท่ีไวใจของชุมชนในอนาคต

ธุรกิจชุมชนปฐมอโศก
ปฐมอโศกเปนชุมชนท่ีกอกําเนิดจากกลุมของบุคคลผูมีความเช่ือทางศาสนาและการ

ดําเนินชีวิตท่ีแตกตางจากสังคมท่ัวไป มาอยูรวมกันเปนชุมชนและสรางรูปแบบการดํารงชีวิตของ
ตนเอง  ซ่ึงการดํารงชีวิต การประพฤติปฏิบัติ การประกอบกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดการเคล่ือนไหวไป
ตามเหตุและปจจัยแวดลอม ไดกอใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชาวอโศก ปฐมอโศก
ตั้งอยูเลขท่ี  66  หมู  5  ถนนนครปฐม-บานแพว ตําบลประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี
พื้นที่รวมท้ังส้ิน  80 ไร แบงออกเปน 5 เขต ไดแก (1) เขตพุทธสถาน ประมาณ 5 ไร  (2)  เขตท่ีพัก
อาศัย จํานวน 250  แปลง ปจจุบันมีผูพักอาศัย 123 แปลง (3) เขตท่ีใชประโยชนรวมกัน โดยทําการ
ปรับเปล่ียนพื้นท่ีเดิมซ่ึงเปนทุงนาใหเปนภูเขา แมน้ําลําธารไหลรอบหมูบาน และเกาะ หรือเรียก
รวมวาเขตธรรมชาติ 5 ไร (4) เขตการเกษตร เปนพื้นท่ีทําการเกษตร 3 ไร (5) เขตถนนและ
สาธารณูปโภค ท่ีดินทุกแปลงจะกันรอบขางดานละ 2  เมตร สําหรับประโยชนสาธารณะ มีไฟฟา
บริการ น้ําประปาเปนน้ําบาดาลบริการการส่ือสารคมนาคม เชน การประกาศแจงขาวโทรศัพท 
ไปรษณีย

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนอโศก  คือ การบริหารจัดการองคกร  การผลิต  
การบริโภค  การตลาด  และเครือขายของระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ผลิตภัณฑแปรรูปท่ีมีการผลิต
ในชุมชน เปนประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของสมาชิกในชุมชนเปน
หลัก  เชน  แชมพูสมุนไพร  สบูสมุนไพร น้ํายาลางจาน น้ํายาซักผา ยาสมุนไพร เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
เตาหู  ซีอ้ิว  เตาเจี้ยว  กะป  ผลิตภัณฑจากเห็ด อาหารเสริมท่ีทําจากธัญพืชชนิดตางๆ

การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนปฐมอโศก สินคาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  สินคาท่ี
ซ้ือเพ่ือใชและขาย กับสินคาท่ีผลิตและแปรรูปเองโดยชุมชน สําหรับสินคาท่ีซ้ือมาจะนําไปจําหนาย    
ท่ีศาลาคาในชุมชนปฐมอโศกท่ีเดียว  และสําหรับสินคาท่ีผลิตและแปรูปในชุมชนจะถูกจัดจําหนาย
ในหลายรูปแบบไดแก  การเปดจําหนายเอง  และการสงขายตามการส่ังซ้ือจากแหลงภายนอก
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การตลาด  การจําหนายผลิตภัณฑของชุมชนยึดหลักบุญนิยม  4  ประการ คือ ขายต่ํากวา
การคาทองตลาด  ขายเทาทุน  ขายตํ่ากวาทุน  และแจกฟรี  ซ่ึงหลักท้ัง 4  ขอ  จะใชแตกตางกันไป
ตามวาระและโอกาส  โดยรานคาท่ีจําหนายผลิตภัณฑของชุมชน  มีรานคาของชุมชนเอง รานคาของ
ชุมชนอโศกอ่ืน  รานคาของญาติธรรม  และรานคารายยอยท่ัวไป  ในอดีตผูนําท่ีนําผลิตภัณฑของ
ชุมชนไปจําหนายสวนใหญจะเปนญาติธรรมชาวบาน แตปจจุบันสวนใหญผูท่ีนําผลิตภัณฑไป
จําหนายจะเปนรานคารายยอยท่ัวไปท่ีมิใชญาติธรรมชาวอโศก สะทอนใหเห็นถึงกระแสความ
ตองการผลิตภัณฑแนวทางธรรมชาติของสังคมท่ีมีมากข้ึน  เหตุผลท่ีเลือกผลิตภัณฑของปฐมอโศก
และกลุมอโศกน้ันเปนเพราะราคาท่ีถูกกวาสินคาประเภทเดียวกันของกลุมอ่ืน  และคอนขางเช่ือม่ัน
ในคุณภาพของผลิตภัณฑของชุมชน

ระบบเศรษฐกิจชุมชนอโศก เปนระบบที่เรียกวา “พึ่งตนเอง” แนวที่คิดท่ีใชในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือ หลักบุญนิยม ซ่ึงคล่ีคลายจากพุทธศาสนธรรม เร่ืองหลัก
อริมรรคองค  8  และหลักขอสัมมาอาชีวะ  บุญนิยมในระบบเศรษฐกิจชุมชนอโศกถือเปนท่ีตั้ง  ตาง
จากทุนนิยมท่ีถือเงินเปนจุดประสงคในการทํางาน

การดําเนินระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ทําใหเห็นถึงศักยภาพในหลายดานของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนปฐมอโศก  ดังนี้
1. ความสามารถในการหมุนเวียนทางการเงิน  ดวยการยึดหลักบุญนิยม ไมหวังผลกําไร

ท่ีเปน  “เงิน”  แตเปนการทํางานท่ีมุงหวังได  “บุญ”  การพิจารณาศักยภาพการเงินของชุมชนจึงมิใช
การดูท่ีตัวเลขสุดทายหรือเงินคงเหลือ หากแตตองมุงประเด็นไปท่ีความสามารถในการบริหาร
จัดการดานการเงินของชุมชน การไมสะสมเงินในรูปของตัวเอง  แตพยามยามสะพัดเงินทุนให
หมุนเวียนใหมากท่ีสุด  เพื่อใหเงินท่ีไดมานั้นกอประโยชนท่ีสุด  กอใหเกิดการกระจายงาน  กระจาย
เงินออกสูสังคมในวงกวาง

2. การไมอยูภายใตกลไกตลาดของสังคมภายนอก ทําใหมีเงินทุนเหลืออยูในระบบ
เศรษฐกิจ  ไมตองระดมทุนเพ่ือการผลิต  รวมท้ังเงินท่ีไดจากการบริจาคของญาติธรรม  ก็ถูกใชใน
กิจการเฉพาะภายในชุมชน ดังนั้น ไมวาจะมีมากหรือนอยก็ไมกระทบกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน

3. ความสามารถในการกระจายรายไดและสวัสดิการใหแกสมาชิก และผูมีสวน
เกี่ยวของ มีกลไกที่สําคัญคือ การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกใหแกสมาชิกอยางเทาเทียมและพอเพียง  
แตความพอเพียงคือการไดปจจัย  4  ในการบริโภคเทาท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต  เปนความพอเพียง
ท่ีเกิดจากการขัดเกลากิเลสใหเบาบางลง  มิใชพอเพียงเพราะไดสนองความอยากของตนเอง  การมี
สวัสดิการท่ีดี
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4. การพัฒนาบุคลากร  และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน บุคลากรเปนปจจัย
สําคัญท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของชุมชนปฐมอโศกพ่ึงตนเองได

กลาวโดยสรุป  แนวคิดการจัดการธุรกิจชุมชนเปนอีกหนึ่งแนวคิดท่ีผูศึกษาไดทบทวน
ไว เพราะพิจารณาแลวเห็นวา เปนประเด็นหลักท่ีสัมพันธกับประเด็นท่ีจะวิเคราะหกลยุทธการ
จัดการธุรกิจชุมชนของตลาดดอนหวาย  ซ่ึงจะนําเสนอในบทท่ี  3  ตอไปตามลําดับ

แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ทําใหเขาใจรูปแบบทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน รูปแบบ
ตางๆ อาทิ  เชน  การทําอาหารคาวหวานท่ีเปนสูตรตนตําหรับ  สวนผักผลไม  เปนตน  ซ่ึงลักษณะ
รูปแบบในการดําเนินธุรกิจในชุมชนมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับปจจัยภายนอกแนวคิดนี้จึงเปน
แนวทางในการอธิบายปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจชุมชนของชุมชนตลาดดอนหวายมากข้ึน นอก
จากนี้ยังทําใหเขาใจโครงสรางตลาดของชุมชนอันจะเปนพื้นฐานในการศึกษาการส่ือสารการตลาด
ของชุมชนตอไป

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารแบบปากตอปาก
ลักษณะสําคัญของ  “การส่ือสารแบบปากตอปาก (Buzz  Marketing)”  สรุปไดดังนี้
1. การส่ือสารแบบปากตอปากเปนการติดตอส่ือสาร แบบเครือขายท่ีมองไมเห็น

นักการตลาดและนักการส่ือสารสามารถหาความสัมพันธของลูกคา แตละรายกับคนรอบขางไดวา
ลูกคาแตละคนมีเครือขายหรือมีการติดตอกับคนรอบขางท่ีมากนอยหรืซับซอนแคไหน และ
เครือขายเหลานั้นจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอเน่ืองจากคนในสังคม อาจเปล่ียนท่ีทํางาน รูจักเพื่อน
ใหม  ยายท่ีอยู

2. ผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายตังเอง เปนธรรมชาติของ
มนุษยท่ีจะติดตอส่ือสารกับคนท่ีมีลักษณะคลายกัน เชน มีความชอบเหมือนกัน มีการศึกษาระดับ
เดียวกัน นิสัยคลายคลึงกัน ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา “Homophily” ฉะนั้นถาลูกคาของสินคาใด
มีลักษณะคลายคลึงกันมากเทาไหรการส่ือสารแบบทําใหเครือท่ีมองไมเห็นนั้นยิ่งซับซอนข้ึน
เร่ือย ๆ

3. คนมักจะพูดคุยกับคนรอบตัวเปนลําดับแรก ถึงแมปจจุบันการติดตอส่ือสารจะ
ทันสมัย ไมวาจะเปนโทรศัพท  อี-เมล แตคนสวนใหญก็ยังเลือกท่ีจะพูดคุยหรือส่ือสารกับคน
รอบตัว คนใกลตัวกอน และการคุยกับคนรอบตัวนี้จะมีเนื้อหาสาระกวาการคุยกับคนรอบนอก

4. บุคคลท่ีมีความคลายคลึงกันมากจะรวมตัวกัน เปนกลุมจากการที่คนจะมีความ
สัมพันธกับคนท่ีลักษณะคลายกับตัวเอง ฉะนั้นการรวมตัวของกลุมของคนจึงมักเปนกลุมท่ีมีความ
คลายคลึงกันในลักษณะบางอยาง เชน ชอบทําอาหารเหมือนกัน ชอบกีฬาชนิดเดียวกันภูมิลําเนาเดิม
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เดียวกัน และอาชีพเดียวกัน เปนตน และคนท่ีอยูในกลุมเดียวกันนี้มีแนวโนมสูงท่ีจะยอมรับสินคา
หรือผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งรวมกัน เชน กลุมวัยรุนมักจะใชสินคาท่ีเพื่อนเคยใชแลวบอกวา
คุณภาพดี ไมวาจะเปนโทรศัพทมือถือ น้ําหอม หรือแมแตการชมภาพยนต

5. การบอกตอเปนการเผยแพรโดยผานศูนยกลางเดียวกัน คนในสังคมทุกคนเปน
สมาชิกของกลุมคนขนาดใหญ หรือกลุมคนขนาดเล็กมากกวา 1 กลุม ซ่ึงการติดตอส่ือสารในกลุม
เหลานั้นทําใหการบอกตอกระจายออกไปไดกวางยิ่งข้ึน แนวคิด “ Six  degrees of separation ” เช่ือ
วาคนสองคนมีการติดตอระหวางกันผานเครือขายกับคนอ่ืนๆ ไมเกิน 6 นั่นคือท่ีมาของขอมูล
ขาวสารหรือศูนยกลางของการบอกตอของคน 5 คน ก็คือมาจากแหลงเดียวกันนั่นเอง ฉะนั้นการส่ือ
สารท่ีประสบความสําเร็จก็ตองหาใหไดวาศูนยกลางนั้นเร่ิมตนจากแหลงไหน ใครท่ีเปนศูนยกลาง
ของการส่ือสาร

6. ผูเช่ือมโยงทําใหการส่ือสารวดเร็วข้ึน ผูเช่ือมโยง (Connector) คือคนท่ีรับขอมูล
ขาวสาร หรือ รับนวัตกรรใหมและนํามาเผยแพร ทําใหขอมูลหรือนวัตกรรมใหมมีโอกาสเดินทาง
ไปตางประเทศ เห็นสินคาใหมๆ คุณภาพดี และนํามาขายจะเปนการสรางความรูจักในตราสินคาได
รวดเร็วกวาโฆษณา

บทบาทของการสื่อสารการตลาดแบบปากตอปาก ท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจข้ึนกับ
ปจจัย 4 ประการดวยกัน คือ

1. ประเภทของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑท่ีสงเสริมใหเกิดการสรงสรรคการมีสวนรวมของลูกคา ไดแก ผลิตภัณฑ

นวัตกรรม เชน ผลิตภัณฑท่ีมีความคิดสรางสรรคท่ีเกิดขึ้นใหม และผลิตภัณฑท่ีเปนประสบการณ
สวนบุคคลท่ีเขามาใชในการประเมิน ผลิตภัณฑ หรือ บริการ ซ่ึงจะมีการบอกตอเกิดข้ึน สําหรับ
ผลิตภัณฑท่ีผูคนใหความสนใจและมีสวนรวมสูงนั้น  เ รียกวา “สินคาแหงการสนทนา”
(Conversation Product) เปนช่ือหรือ ตราสินคาท่ีผูคนมักจะพูดถึงเสมอ

2. กลุมเปาหมาย
ปจจัยท่ีสองในการประเมินความสําคัญของ การส่ือสารการตลาดแบบปากตอปาก

ท่ีมีตอธุรกิจก็คือ  ผูฟง (Audience) ผูฟงกลุมตางกันมีความชอบในตัวผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน การ
พูดคุยถึงผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน การพูดคุยถึงผลิตภัณฑนั้น ๆ สวนหนึ่งเกิดข้ึนจาก

2.1 วัฒนธรรม (Cultrue) เชน วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนไทยความคุนเคย
ในรสชาติอาหารแบบไทยๆ

2.2 วัยของคน อายุ  เชน  การไดรับอิทธิพลจากบุคคลท่ีมีอายุใกลเคียง
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2.3 สภาพความเปนอยูของสังคม เชน บุคคลท่ีมีความเรงรีบในดานเวลาในการ
ประกอบอาชีพ

3. ความสัมพันธระหวางลูกคา
 ลูกคามีความสัมพันธระหวางบุคคลมากข้ึน ธุรกิจตองอาศัยการส่ือสารการตลาดมาก
ข้ึนแบบปากตอปากมากข้ึนเทานั้นเนื่องจากส่ิงสําคัญ คือ ความสัมพันธระหวางลูกคาที่มีประโยชน
ตอลูกคาก็คือความเปดเผยและความจริงใจท่ีมีตอลูกคาของธุรกิจนั้นดวยความสําคัญท่ีธุรกิจมี
คุณภาพดี และการใหการบริการยอดเยี่ยมประกอบกับความพึงพอใจของลูกคาท่ีเพิ่มมากข้ึนส่ิง
เหลานี้จึงกลายเปนส่ิงท่ีธุรกิจดูแลพึงตองระมัดระวังอยางมาก

4. กลยุทธการดําเนินธุรกิจ
การยอมรับของประโยชนท่ีพึงไดจากธุรกิจ ทําใหเกิดการส่ือสารการตลาดแบบปาก

ตอปากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดทําใหมีการเผลแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและส่ิงนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

บทบาทการส่ือสารแบบปากตอปาก มีผลตอผลิตภัณฑท่ีข้ึนอยูกับปจจัยท้ัง 4 ประการ
ดังนั้น ผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตาง และโดดเดนจะทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจและเกิดการ
บอกตอ ท้ังนี้ปจจัยที่เกิดความสําคัญท่ีทําใหมีการพูดถึงตังผลิตภัณฑข้ึนอยูกับกลุมเปาหมายในดาน
ของภูมิหลังทางวัฒนธรรม อายุ และส่ิงแวดลอมภายนอก เนื่องจากความสนใจของแตละบุคคลมี
ความแตกตางทางดานพื้นฐานของประสบการณท่ีเคยไดรับ ดังนั้นความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาจึงเปน
ส่ิงท่ีทําใหเกิดการประทับใจเกี่ยวกับบริการ สวนการนําเสนอการขายที่มีความทันสมัยหรือ
ผลิตภัณฑท่ีมีความทันสมัย และ ทีความแตกตางของผลิตภัณฑ จึงนําไปสูการบอกแบบปากตอปาก  
ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําเอาปจจัยท้ัง 4 ประการ เปนมาตรฐานในการทดสอบบทบาทการส่ือสารแบบปาก
ตอปากในการตัดสินใจซ้ือ

ศูนยกลางเครือขาย
Opinion  Leaders  ผูนําทางความคิด มีคําจํากัดความวา “ใครก็ตามท่ีมีความสามารถใน

การชักจูงหรือมีอิทธิพลตอความนึกคิดหรือการเปล่ียนแปลงการประพฤติปฏิบัติของผูอ่ืน” ไดความ
ตองการของตัวเองไดบอย ๆ

ผูเปนศูนยกลางเครือขายยังคงมีลักษณะเฉพาะหลายประเภท ซ่ึงจะนําเสนอโดยใช
พยัญชนะตัวแรกของแตละลักษณะมาประกอบเปนคําวา ACTIVE ซ่ึงแตพยัญชนะมาจากคําเหลานี้
คือ
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A (Ahead in adoption) = การยอมรับกอนคนอ่ืน
C (Connected) = การติดตอสัมพันธ
T (Travelers) = ผูเดินทาง
I (Information-hungry) = อยากรูขอมูลขาวสาร
V (Vocal) = การแสดงความคิดเห็น
E (Exposed to the media) = การเปดรับตอส่ือ
A (Ahead in adoption)  การยอมรับกอนคนอ่ืน ตามปกติแลวผูเปนศูนยกลางเครือขาย

จะไมใชบุคคลแรกท่ีรับเอาวัฒนธรรมนั้น แตพวกเขาจะเปนคนกอนหนานิดหนอยเม่ือเทียบกับคน
ท่ีเหลือในเครือขายนั้นๆ  ซ่ึงคําท่ีนักวิชาการใชในการอธิบายลักษณะบุคคลในการรับนวัตกรรมโดย
จะหมายถึง ความสัมพันธระหวางความรวดเร็วในการรับความคิดใหม ๆ ของแตละคน

C (Connected)  การติดตอสัมพันธ  ผูเปนศูนยกลางเครือขายเปนคําจํากัดความจากการ
ติดตอสัมพันธกันแตการติดตอกันอยางไรนั้น อาจมีความแตกตางกันได ซ่ึงศูนยกลางติดตอ หนึ่ง
อาจอาจมาการเช่ือมโยงภายใน 3-4 กลุม สําหรับการติดตออ่ืนๆ อาจเปนการติดตอกันของกลุม
ตางๆ มากมายหลายกลุม เปนการใหบริการแบบผูดําเนินการจัดหาขอมูลขาวสาร ระหวางกลุมปกติ
แลว  เปนศูนยกลางเครือขายจะผูกติดเปนศูนยกลางกลุม และเช่ือมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกดวย

T (Travelers)  ผูเดินทาง  ผูเปนศูนยกลางเครือขายชอบการเดินทาง คือ ไมวาเวลาใด
ก็ตามพวกเขาไดเดินทางไปท่ีใดมักพบกับ การส่ือสารของผูอ่ืนจากประสบการณท่ีไดพบและไดรับ

I (Information-hungry)  อยากรูขอมูลขาวสาร  เพราะวาผูเปนศูนยกลางเครือขายมักจะ
ใหบริการราวกับเปน “ผูเช่ียวชาญของทองถ่ิน” จึงทําใหพวกเขาตองเรียนรูเพิ่มเติมเสมอๆ ความจริง
สําหรับผูเปนศูนยกลางจะถูกคาดหวังวา จะสามารถจัดหาคําตอบแกคนในกลุมหรือเครือขาย เม่ือ
ตองการมีการส่ือสารกับศูนยกลางเครือขายในตลาดนั้น ๆ

V (Vocal)  การแสดงความคิดเห็น  การพูดแสดงความคิดเห็นในการช่ืนชอบผลิตภัณฑ
ชนิดหนึ่ง  จะพูดแสดงความคิดเห็นถึงส่ิงนั้นมากกวาคนท่ัวๆ ไปและแนะนําถึงผลิตภัณฑนั้นๆ เปน
ศูนยกลางเผยแพรสูสาธารณะ และ คนท่ัวไป

E (Exposed to the media)  การเปดรับตอส่ือ  เพราะวาศูนยกลางเครือขายเปนผูอยากรู
ขอมูลขาวสาร  จึงทําใหตองการอานมากข้ึน

ศูนยกลางเครือขาย  ปรากฏในการพูดคุยถึงผลิตภัณฑตาง ๆ ของทุกประเภทสินคาและ
จะมีลักษณะเฉพาะของแตละผลิตภัณฑ ซ่ึง ศูนยกลางเครือขายมีผลทําใหสามารถเขาถึงแหลงขอมูล
ขาวสารไดมากข้ึน และเปนผูมีอิทธิพลในการเผยแพรขอมูล ทําใหเกิดการกระตุนทําใหบุคคลเกิด
ความตองการสินคา และเกิดกระบวนการกระจายสินคา
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หลักเกณฑ (Principle) 10 ประการ ท่ีอยูในเครือขายทางสังคม (Social Network)  มีผล
ตอการส่ือสารการตลาดแบบปากตอปาก

1. เครือขายการติดตอเปนส่ิงท่ีมองไมเห็น
2. คนเราเช่ือมโยงสัมพันธกับผูอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกับตัวเอง
3. บุคคลท่ีมีความคลายคลึงกัน จะรวมกันเปนกลุม
4. เผยแพรผานศูนยกลางเดียวกัน
5. ขอมูลขาวสารที่ขาดหายไป ในการติดตอส่ือสารในกลุมคน
6. ศูนยกลางเครือขายและ “ผูเช่ือมโยง” กอใหเกิด “ทางลัดของการส่ือสาร”
7. เรามักพูดคุยกับบุคคลท่ีอยูรอบตัวเรา
8. ความสัมพันธเพียงเล็กนอยมีสวยสนับสนุนอยางมากมาย
9. เครือขายคงรักษาไวซ่ึงความสัมพันธเพียงเล็กนอย
10. เครือขายติดตอในหลายตลาดสินคา
แนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบปากตอปาก มีความสําคัญกับงานวิจัยช้ินนี้ ซ่ึงเปน

แนวคิดท่ีมีการติดตอส่ือสารแลกขอมูลจากบุคคลหน่ึง สูบุคคลหน่ึง โดยเฉพาะชุมชนท่ีมีความ
เกาแกและมีประวัติสืบทอดยาวนานอยางชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม ท่ีผูวิจัยกําลัง
ศึกษาอยู

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ในการศึกษาคร้ังนี้มีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้
ประดับ เรียนประยูณ  (2541 : 177 - 181)  เสนอผลงานวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทาง

พัฒนาส่ิงแวดลอมแหลงทองเท่ียวและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ตลาดน้ําตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวาตลาดนํ้าตล่ิงชัน มีศักยภาพดานคุณคาทางวัฒธรรมสูง ซ่ึงแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนริมน้ํา ปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับและความนิยม แผนปฏิบัติ ไดแก ปจจัย
ดานงบประมาณ ปจจัยดานนโยบาย ปจจัยดานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
ปจจัยดานการมีสวนรวมของชุมชนท้ัง 5 ปจจัยนี้มีผลตอความสําเร็จของแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนา

พระมหาสุทิตย อบอุน (2541 : 9) ศึกษาเร่ือง ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ศึกษาเฉพาะกรณี เสนทางสายลําน้ํากก จังหวัดเชียงใหม–เชียงราย การ
ศึกษาพบวา ชุมชนในทองถ่ินมีศักภาพอยูในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพในดานการสรางความ
พึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การจัดการทรัพยาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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และการกระจายรายไดตามลําดับ โดยในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ชุมชน
ทองถ่ินมีศักยภาพในดานการแนะนํา การใหความรูเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การจัดเตรียมอุปกรณเดินทางเพื่อรักษาความปลอดภัยและสอดคลองกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ มี
การจางงานแกคนในชุมชน ชุมชนมีศักภาพในการใหความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวธรรมชาติวัฒน
ธรรม รองลงมาคือการจัดเก็บคาบริการที่คุมคาตอกิจกรรมการทองเท่ียวและการเสนอส่ือความ
หมายเกียวกับธรรมชาติ
              ศุภวงศ โหมวานิช ( 2543 : 80 - 82 ) ศึกษากลยุทธและประสิทธิภาพการส่ือสารการ
ตลาดขององคการสงเสริมารทองเท่ียวออสเตรเลียในประเทศไทย เพื่อใหเปนจุดหมายท่ีนัก
ทองเท่ียวตางประเทศเลือกเดินทางไปเท่ียวออสเตรเลีย เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ชาวออสเตรเลียทุกคน กลุมเปาหมายหลักไดแก ผูท่ีมีอายรุะหวาง 25 – 44 ป อยูในฐานะระดับกลาง
ข้ึนไป โดยเนนกลุมผูหญิง คูหนุมสาว คูสมรสใหม และกลุมครอบครัว องคการสงเสริมการ
ทองเท่ียวออสเตรเลียชกลยุทธในการส่ือสารการตลาดแบงออกเปน 2 สวนคือ กิจกรรมท่ีทํากับ
ผูบริโภคโดยผานส่ือมวลชน ไดแกการโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การ
จัดส่ือมวลชนสัญจร การจัดกิจกรรมพิเศษ สวนกิจกรรมท่ีทํากับกุมธุรกิจไดแก การใหบริการ
ขอมูลขาวสาร คูมือการทองเท่ียวและอุปกรณสงเสริมการขาย จัดอบรม การจัดงานแสดงสินคา
และการจัดสัมมนา ในสวนของการประเมินประสิทธิภาพทางการตลาดองคการสงเสริมการ
ทองเที่ยวออสเตรเลียทํางานมีประสิทธิภาพในระดับดีและดีมาก รวมท้ังการใหความสัมพันธท่ีดีกับ
บริษัททองเท่ียว และความตองการเดินทางไปเท่ียวออสเตรเลียในอัตราที่สูงมากโดยนักทองเท่ียว 
100 คน ท่ีมีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวออสเตรเลีย เปนผูท่ีมีความรูความชอบ
ความตองการเดินทางไปทองเท่ียวออสเตรเลียในอัตรารอยละ 97
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัย เร่ือง “การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม”
ในการนี้  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research ) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
สําคัญ  (Key informant) ท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารการตลาดชุมชน  ท้ังนี้  การศึกษาวิจัยมีระเบียบ
วิธีวิจัยการดําเนินการวิจัย    ดังน้ี

3.1 ขอบเขตการศึกษา

       ขอบเขตเนื้อหา
ประกอบดวย การส่ือสารการตลาด แนวคิด ประวัติความเปนมา ความรวมมือในดาน

การส่ือสารของผูนําชุมชน (ผูนําชุมชน, กํานัน, ครู)  และการรักษาความเปนชุมชนตลาดดอนหวาย

         กลุมประชากร
- กลุมผูประกอบการ
นายบําลาส  บัญชรมาศพรรณ รานเปดพะโลนายหนับ
นางไข  จิตสุภาค รานขนมตาลปาไข
นายยงยุทธ  คงสุข รานขนมหวานอัธทนีย
นายสวัสดิ์  นิ่มอนงค เจาของเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค
นางอัธนีย  คงสุข รานประทิน – อัธนีย
นายเล็ก  รอดสุวรรณ เจาของปลาทู-ตะเพียนตมเค็มสามรส

- กลุมผูนําท่ีเปนทางการ
กํานันบัญชา  วุฒสัิงคะ กํานันตําบลบางกระทึก
นายสุริยะ  หินเมืองเกา ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก
นายชาญศักดิ์ศักดิ์  วุฒิสังคะ ประธานสภา อบต.บางกระทึก
พระอธิการประวัติ  ปวต.ติโก เจาอาวาสวัดคงคารามดอนหวาย
นางเตือนใจ  เย็นระยับ ผูนําชุมชน  เจาของรานเจตุน
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นางสงวน  ศรีชาติ ผูนําชุมชน   เจาของรานแมสงวน
นายวัชระ  ศิลปะชัย ประชาสัมพันธชุมชนตลาดดอนหวาย
นายพิชัย  นาคมุข กรรมการชุมชน ผูจัดการบริษัททัวรศรีสุเทพทัวร

- กลุมนักทองเท่ียว            จํานวน  10  ราย
- กลุมหนวยงานภายนอก
ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม รวมท้ังส้ิน   25  ราย

ขอบเขตระยะเวลา
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือน มกราคม –

มีนาคม   2550   รวม  3   เดือน

3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาการส่ือสารของชุมชนตลาดดอนหวาย โดยใชวิธีการ

ศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ีผูศึกษาเขาไปศึกษาถึงการส่ือสารของชุมชนตลาดดอนหวาย เพื่อชวยในการเก็บ
ขอมูลครอบคลุมประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และสามารถนํามาใชอธิบายปรากฏการณของการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  แนวคิดเบ้ืองหลัง  ตลอดจนสามารถวิเคราะหใหเห็นถึงศักยภาพท่ีสงเสริมและ
เปนอุปสรรคของระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีศึกษาได

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา
การสัมภาษณแบบเจาะลึกเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมีดังนี้
การสัมภาษณเชิงลึก ( In - depth Interview) เพื่อทําการสัมภาษณเก็บขอมูลรายละเอียด

ในเชิงลึกจากกลุมตัวอยางท่ี เปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key information) ท้ังจากภายในและภายนอก
ชุมชน ซ่ึงไดแกผูนําชุมชนท้ังท่ีเปน ทางการและไมเปนทางการ เจาของกิจการ ผูนําชุมชน เจาหนาท่ี
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ( ททท .)

คําถามสัมภาษณผูนําชุมชน
1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาด

ดอนหวาย
2. ทานคิดวาจุดแข็ง จุดออนของชุมชนตลาดดอนหวายคืออะไร
3. ผูนําชุมชนมีวิธีการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจในการบริหารจัดการกับชุมชนอยางไร
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4. ตองการใหภาครัฐเขามามีสวนชวยเหลือเร่ืองใดบาง
5. ทานวางทิศทางในการสงเสริมการทองเท่ียวและการเผยแพรขาวสารของชุมชน

อยางไรใน อนาคต

คําถามสัมภาษณนักทองเท่ียว
1. ทานรูจักชุมชนตลาดดอนหวายจากส่ือใดและรูขอมูลอะไรบาง
2. ส่ิงแรกท่ีทานประทับใจเมื่อมาถึงตลาดดอนหวาย
3. ทานคิดวาการส่ือสารในชุมชนตลาดดอนหวายมีความชัดเจนหรือควรเพ่ิมส่ือใดบาง
4. ทานคิดวาตลาดดอนหวายเหมือนหรือตางจากตลาดน้ําอ่ืน ๆ อยางไร
5. ทานอยากใหมีการสงเสริมหรือพัฒนาชุมชนตลาดดอนหวายอยางไร

การวิเคราะหเอกสาร (Document analysis) ใชสําหรับทําการวิเคราะหขอมูลจากประเภทของ
เอกสารตาง ๆ และ ส่ือประชาสัมพันธ เชน ปายผา โบวชัวร ธงราว ท่ีสํารวจและรวบรวมมาไดจาก
ภาคสนามมาไดเพ่ือสังเคราะหและตีวามถึงระบบโครงสรางการตลาด การส่ือสารการตลาดชุมชน
ตลาดดอนหวาย เพื่อนําขอมูลไปประกอบกับขอมูลภาคสนาม

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ

มูลทุติภูมิ (Secondary Data) และนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหเพื่อใหบรรลุตามวัตถุ
ประสงคของการศึกษา ไดกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้

แหลงขอมูลปฐมภูมิ  ( Primary Data )  เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก ( In depth – Interview )  ผูนําชุมชน  เจาอาวาส   กํานัน  รานคา  อบต. เจาของ
กิจการนําเที่ยว  ททท. จังหวัดนครปฐม  นักทองเท่ียว  ในประเด็น

- ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
- ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
- การส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

   แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการคนควาเอกสารทางวิชาการเปนขอมูลจากท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษาคร้ังนี้ จากหนวยงานตางๆ ดังนี้

      - หองสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
- หอสมุดแหงชาติ
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- หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หองสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      - สํานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดจาก

การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูนําชุมชน เจาอาวาส กํานัน รานคาเจาของกิจการ อบต. นักทองเที่ยว 
ททท. บริษัททัวร  ททท.จังหวัดนครปฐม นํามาวิเคราะห  ตามหลักการและเหตุผลในทางวิชาการและ
นําเสนอผลการวิเคราะหในลักษณะพรรณนา

แบบสัมภาษณ
ในการศึกษาเร่ือง กลยุทธการส่ือสารการตลาดของชุมชนตลาดดอนหวาย ผูศึกษาใชวิธี

การใชเปนแนวทางในการสัมภาษณแบบเจาะลึก  การสัมภาษณแบบกลุม
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3.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ในการวิเคราะหผลการศึกษา การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย 
จังหวัดนครปฐม  ขอบเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดแก ตลาดน้ําดอนหวาย  นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว
ตลาดน้ําดอนหวาย  ผูประกอบการจําหนายผลิตภัณฑ  และผูนําชุมชนของชุมชนตลาดดอนหวาย 
โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ การจดบันทึกขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก การสังเกต โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  ดังนี้

ตอนท่ี  1 เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
ตอนท่ี  2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชน

ตลาดดอนหวาย
ตอนท่ี  3 เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

ตอนท่ี 1. เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

1.1 ความเปนมาของชุมชนตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
“ชุมชนตลาดดอนหวาย” อยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม ทิศเหนือติดตอกับวัดคงคามรามดอนหวาย หรือท่ีเรียกวาวัดดอนหวายเปนวัดท่ีสรางข้ึน
ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ทิศใต ติดตอกับท่ีดินของเอกชน ทิศตะวันตกติดตอกับแมน้ําทาจีน ทิศ
ตะวันออกติดตอกับถนนสายเลียบแมน้ําทาจีน ซ่ึงเปนถนนท่ีแยกมาจากถนนเพชรเกษม  ผานวัด
ไรขิงและออกถนนสาย  ปนเกลา - นครชัยศรี   ตลาดดอนหวายเปนตลาดท่ีเกิดในสมัยรัชกาลท่ี 6 
แหงกรุงรัตนโกสินทร อาคารปลูกสรางในตลาดมีลักษณะเปนหองแถวไม มีชองทางเดินตรงกลางท่ี
ขนาบดวยรานคาท่ีเปนหองแถวท้ัง  2  ขาง

ดอนหวายเปนชุมชนการคาในระดับทองถ่ินของคนเช้ือสายจีนท่ีเกิดข้ึนมาจากการขยาย
ตัวทางการคา เสนทางคมนาคมทางนํ้าในแมน้ําทาจีน เขตเมืองนครชัยศรี เชนเดียวกับการเกิดข้ึน
ของตลาดริมแมน้ําในแถบนี้  มีอีกหลายแหงนับแตรัชการท่ี 5 ลงมาถึงสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เชน
ตลาดบางเลน ตลาดบางปลา ตลาดหวยพลู ตลาดตนสน ตลาดใหม เปนตน ซ่ึงตลาดจะมีเฉพาะตัว
อําเภอนครชัยศรีเทานั้น ตลาดเหลานี้สามารถอยูมาหลายสิบป บางแหงคอยรางไปเม่ือชวงเวลา 
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30-40 ป หลังนี้เพราะการคมนาคมในลุมน้ําเปล่ียนไปใชถนนแทน (สกุณา ฉันทดิลก, 2541 : 34) 
ความเจริญของเสนทางคมนาคม ทางน้ํามีสวนนําคนจีนเขามาในพื้นท่ีในตอนแรกสวนมากจะเขามา
ในฐานะพอคาเรือเร นําสินคาเขามาขายตามหมูบานและรับซ้ือผลิตผลทางการเกษตรจากชาวบาน
เม่ือมีทุนรอนก็จะคาขายเล็กๆนอยในเรือ เชน  กาแฟ  โอเล้ียง  เปนตน  ตอมาเม่ือมีทุนมากข้ึนจะต้ัง
บานเรือนทําเปนรานคาขายของกินของใชตางๆ และมักจะแตงงานกับผูหญิงในพ้ืนท่ีคนจีนมักนิยม
ตั้งหลักแหลงอยูในชุมชนท่ีหนาแนนเหมาะท่ีจะทําการคาจนเกิดเปนตลาดทองถ่ินข้ึนนอกจากนี้
ลักษณะเดนท่ีสังเกตวาเปนชุมชนชาวจีน ก็คือการตั้งศาลเจาแบบจีนอยูในชุมชน (นิวัฒน ฉิมพาลี, 
2540 : 65 - 66 )  ในสวนของการบริหารชุมชนตลาดดอนหวาย กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ  รวมกับองค
การบริหารสวนตําบล ( อบต.)  พิจาณาจัดต้ังคณะกรรมการบริหารจากผูคาจํานวน  20  คน และมี
การประชุมรวมกันทุกเดือนโดยจะเนนในเร่ืองความสะอาด และสถานท่ีรวมถึงเร่ืองการรักษาความ
สะอาดของแมน้ําท้ังนี้งบประมาณการบริหารมาจากการเก็บคาเชาท่ีรานละ 50 บาทตอวันสําหรับ
วันเสาร – อาทิตยวันหยุดนักขัตฤกษ  สวนวันจันทร – ศุกร  เก็บ  30  บาทตอวัน

ภาพท่ี 4.1  ชุมชนตลาดดอนหวายในอดีต  (สุริยา  หินเมืองเกา)
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ดอนหวายนั้น ยังคงมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของตลาดเกาแก ตั้งแตสมัย
ราชกาลท่ี 6 ปรากฏอยู อาทิเชน สภาพบานเรือนท่ีปลูกสรางดวยไมเปนแบบหองแถว สภาพทาง
เดินภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายท่ียังคงเหมือนสมัยกอน

ชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายเปนเศรษฐกิจชุมชนหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน  โดยมีความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก และไดนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวคิดในการดํารงชีพ ก็คือเม่ือผลิตอาหารข้ึนมาพอเพียงสําหรับการบริโภคแลว 
ท่ีเหลือก็นําออกมาขายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว จนถึงบัดนี้กลายเปนเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีเขมแข็ง   นั่นเปนเพราะวาคนในชุมชนมีสวนรวม มีสวนผลักดันใหเกิดการคาสรางเครือขาย
ธุรกิจทองถ่ิน  (Local Business Net) โดยผลิตอาหารท้ังท่ีแตกตางกันและเหมือนกันกอใหเกิด
ขอเปรียบเทียบในการบริโภคของนักทองเท่ียวและผูมาเยือนท้ังหลาย และชุมชนยังเปนแหลงท่ี
รวบรวมผลผลิตของคนในพืน้ท่ี อาทิเชน พชื ผัก ผลไมตางๆ วถีิชีวติชาวบานอยูกนัอยางเรียบงาย
มีอาชีพทําสวนสมโอ  สวนหมาก สวนมะพราว ตามริมฝงแมน้ํานครชัยศรี สําหรับอาหารท่ีมีช่ือเสียง
และขายดี ไดแก  เปดพะโล หอหมกปลาชอน ปลาตมเค็มสามรส สวนของหวานกมี็ขนมไทย อาทิเชน 
จามงกฎุ  ขนมตาล  ขนมชอมวง ทองหยิบ ฝอยทอง ผลไมท่ีมีช่ือเสียงคือ สมโอและขนุนเหลือง
บางเตย

ลักษณะชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
ชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย เปนชุมชนท่ียังคงอนุรักษบานเรือนที่สรางดวยไมและ

ใชประตูบานพับเหมือนกบับานคนจนีในสมัยรัชกาลที ่ 6 มีบรรยากาศแบบตลาดสมัยกอน ท่ีหลังคา
ตลาดประสานกันเปนหลังเดียว มีวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบเรียบงาย ผูคนภายในชุมชนมีความ
สามัคคีถอยท่ีถอยอาศยัซ่ึงกนัและกนั การคาขายเปนแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน  สวนใหญตัง้ราน
ขายของหนาบานของตวัเอง โดยสูตรในการปรุงอาหารไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเปนสูตร
เกาแกดัง้เดมิของภมิูปญญาคนไทย มีท้ังอาหารไทย อาหารจนี อาทิเชน เปดพะโล หอยจอ มะระตุน  
กวยจับ๊ หอหมกปลาชอน ทอดมันปลากราย ปลาตะเพียนตมเค็มสามรส ปลาทูตมเค็มชานออย
สามรส  ปลาสลิดแดดเดยีว หมูแดดเดยีว ขนมหวานของไทย อาทิเชน จามงกุฎ  ชอมวง ขนมเทียนแกว 
ลูกชุบ  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมตาล ขนมสอดไส ขนมเปยกปูน ขนมแปงจี่ ขนม
ลืมกลืน (คลายขนมตะโก) ขนมดอกโสน มีผักผลไมท่ีชาวบานปลูกกันเองนํามาจําหนายตาม
ฤดูกาล อาทิเชน มะมวงเขียวเสวย ขนุนเหลืองบางเตย ชมพูน้ําดอกไม และผักผลไมท่ีมี
จําหนายท้ังป  อาทิเชน สมโอขาวน้ําผ้ึง สมโอขาวทองดี สมโอขาวแปน ผักกะเฉด ผักบุง แตงกวา 
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เปนตน และผูคนในชุมชนแหงนีมี้ความตองการใหชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายเปนแหลงทองเท่ียว
ท่ีมีนกัทองเท่ียวอยางตอเนื่องตลอดไป

ภาพท่ี  4.2    แผนทีเ่สนทางสูชมุชนตลาดดอนหวาย

ในปจจุบันชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายมีจํานวนรานคาประมาณ 295 รานคา แบงออก
เปนประเภทตาง ๆ ดังนี้

1. รานจําหนายอาหารทั่วไป เชน กวยเต๋ียวเปด อาหารตามส่ัง กวยจั๊บ  ขาวหมูแดง
จํานวน  42  ราน

2. รานขายปลาแหงและหอหมก  จํานวน  10  ราน
3. รานผลไม  จํานวน  180  ราน
4. รานขนมไทยและขนมหวาน  จํานวน  35  ราน
5. รานขนมเปยะ  จํานวน  3  ราน
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6. รานจําหนายผัก ผลไมปลอดสารพิษ  จํานวน  10  ราน
7. รานกาแฟโบราณ  จํานวน  10  ราน
8. รานขาวเหนียวสมตํา จํานวน 5 ราน

การดําเนินธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
จากท่ีผูศึกษาไดจากสัมภาษณ  พบวา จากชุมชนท่ีมีการรวมกลุมชอมวง ขนมจามงกุฎ 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงผูท่ีมาเท่ียวชมสามารถเลือกไดตามความพอใจ พรอมท้ังยังมีอาหารจีน
โบราณมีฝมือการปรุงแตงท่ีสืบเช้ือสายการทําอาหารชันดีจากชาวจีนท่ีมาต้ังถ่ินฐานอยู ณ ชุมชน
แหงนี้  เชน  กวยเต๋ียว กวยจั๊บ  ขนมจีนแบบหมักและแบบสด  ขนมเปยะ  เปนตน

นอกจากตลาดริมน้ําวัดดอนหวายจะเปนสถานท่ีขายอาหารคาว - หวาน ท่ีมีรสชาติ
อรอยแลว ยังเปนสถานท่ีขายพืชผัก ผลไม และผลิตผลจากชาวสวนท่ีอยูในตําบลบางกระทึกและ
ตําบลใกลเคียง ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถเลือกซ้ือพืชผัก ผลไมท่ีใหม สด สะอาด ราคายอมเยารวมถึง
ผัก ผลไมปลอดสารพิษดวย ซ่ึงเปนการสงเสริมใหชาวบาน ชาวสวนมีอาชีพและรายไดเพิ่มข้ึน ตาม
กันปลูกบานอาศัยอยูริมแมน้ํานครชัยศรีซ่ึงเปนเสนทางการคมนาคมขนสงหลักในสมัยนั้น วิถีชีวิต
ท่ีอยูริมน้ําทําใหการดํารงชีวิตของคนในชุมชนตองประกอบกิจกรรมใหเขากับสภาพแวดลอม
ชุมชนจึงเกิดการเรียนรูพรอมกับการดําเนินชีวิตประจําวันท้ังการตังบานเรือน การเพาะปลูก
ตลอดจนการคา จนปจจุบันดอนหวายไดกลายเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงหนึ่งในนครปฐม ซ่ึง
ลักษณะเดนของตลาดริมน้ําวัดดอนหวายนี้ คือเปนตลาดท่ีอยูริมน้ําอยูริมฝงแมน้ํานครชัยศรี 
บรรยากาศรมร่ืน ยังคงสภาพความเปนอยู มีสินคามากมายประเภทท้ังขนมแบบไทยๆ เชน
ทองหยิบทองหยอด  ฝอยทอง ขนมตาล ขนมทองเอก ขนมนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียงของ
รัฐบาล  มีพอกินพอใช  เม่ือเหลือก็นําไปขายเปนรายไดในครัวเรือน

จากการศึกษาลักษณะการดําเนินธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย สรุปได 4 ดาน คือ
สินคาและบริการ  ราคา  ชองทางจําหนาย  และการสงเสริมการขาย รายละเอียดมี   ดังน้ี

สินคาและบริการ
ภาพลักษณของสินคากับความเปนทองถ่ินของตลาดดอนหวายแหงนี้  ตลาดดอนหวาย

อยูริมฝงแมน้ํานครชัยศรี บรรยากาศรมร่ืน กวาคร่ึงของสินคาท่ีขายกันในตลาดดอนหวายเปนสินคา
ประเภทอาหาร ท้ังอาหารคาว หวาน ความโดงดังของเปดพะโล “นายหนับ” และขนมตาล “ปาไข”  
ไดกอใหเกิดการขายสินคาท้ังสองชนิดข้ึนภายในตลาดหลายราน รานใดจะเกิดข้ึนกอนหรือจะ
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เปนตนตําหรับดั้งเดิมท่ีขายกันมานานแคไหนไมใชสาระสําคัญสําหรับการรับรูของนักทองเท่ียวเทา
กับภาพลักษณของสินคาท่ีนําเสนอตอสายตาของนักทองเท่ียวมากกวา

“เปดพะโล”  กลายเปนสินคาท่ีมีสวนสําคัญตอภาพลักษณตลาดดอนหวายในปจจุบันนี้
เพราะความมีช่ือเสียวโดงดังของเปดพะโล “นายหนับ” ท่ีไดรับการรับรองจาก  พลเอกโอภาส
โพธิแพทย ผูเขียนคอลัมน “เท่ียวไปกินไป” ในหนังสือพิมพไทยรัฐ ทําใหคนไดเร่ิมรูจักตลาด
ดอนหวายมากข้ึน บางคนไมรูจักวาตลาดดอนหวยอยูท่ีไหน การนําหนังสือพิมพไทยรัฐถามทางง
มาตลอดเพ่ือท่ีจะมาท่ีรานเปดพะโล “นายหนับ” มีนักทองเท่ียวหลายคนแสดงความเห็นวา หากมา
ท่ีนี่แลวไมไดกินเปดพะโลจะรูสึกเหมือนกับไมไดมาท่ีตลาดดอนหวายแหงนี้

ภาพท่ี 4.3  รานเปดพะโลนายหนับ

จากการสัมภาษณ คุณบําลาศ  บัญชรมาศพรรณ  หรือ เฮียทุย ไดบอกวา  “ไดดําเนิน 
กิจการในตลาดริมน้ําดอนหวายแหงนี้มาเปนเวลารวม 30 ป เดิมเจาของคือ บิดาไดบริหารกิจการมา
ตั้งแตจํานวนของเปดท่ีขายในแตละวันยังนอย ตั้งแตราคาเปดตัวละ 8 บาท จนกระท่ังกิจการนี้ได
ดําเนินตอมาจนถึงรุนของ คุณบําลาศ  เปนผูบริหาร ก็ไดมีการปรับปรุงสูตรการทําเปดพะโล และ
กรรมวิธีการตมเปดพะโลจนเปนท่ีเล่ืองช่ือมียอดจําหนายในวันธรรมดาวันละประมาณ 300-400 ตัว 
วันเสารและวันอาทิตย วันละประมาณ  900 - 1,000 ตัว และจากความมีช่ือเสียงทางดานรสชาติของ
เปดมีคุณภาพ การบริการ การซ้ือขายกันอยางยิ้มแยมแจมใส เรามีใหเลือกหลายอยาง อยางคุณ 
ไมพอใจก็ไมตองเอาไป เราไมใชแบบยัดเยียด  ลูกคาพอใจเทาไหรก็เทานั้น

ดานการบริการ การสับ ลูกนองสับผิด ลูกคาบางคนจะใหเลาะเน้ือ เด็กสับผิด เราก็
เปล่ียนใหทันที คือ ตองทําใหตามท่ีลูกคาตองการ การบริการตองอันดับหนึ่งเลย สินคา รวมคุณภาพ 
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รสชาติ  เราจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากข้ึน สินคาถาไมไดคุณภาพเราจะไมออกจําหนายให
ลูกคา  เรียกไดวา  การรันตีไดเลยวา สินคาออกไปเลยเนี่ยของเราจะไมมีการเอาของเกาคางมาขาย

จุดขายของเราจะมีการใหลูกคาชิม ทุกจุดจะมีใหลูกคาทดลอง  เพราะลูกคาบางคนยังไม
เคยมา เกิดการลังเลใจวาอรอยม๊ัย  ดีไหม  ซ้ึอไปตัวหนึ่งรอยบาท  สองรอยบาท  มีใหชิมทุกจุด ให
ลูกคาชิมกอน พอชิมเสร็จลูกคาพิจารณาเองชอบใจแบบไหน  สินคาทุกอยางเราไมมีการหลอกลวง
สินคาตอนชิมอีกแบบ  ตอนขายอีกแบบ ไมมี เราการันตีมีปญหาเรารับคืนหมด  ลูกคาเราเยอะมาก 
เรากลาคุยไดเต็มปากวา เยอะมากท่ีสุดในประเทศแลว ขนาดเขาทําสงเยอะๆ เขายังขายไดพันกวาตัว  
เฉพาะวันอาทิตยนะ นี่ขณะเราขายปลีกอยางเดียว” (บําลาศ บัญชรมาศพรรณ, สัมภาษณ, 10 
มกราคม 2550)

และน่ีเอง ท่ีทําใหมีผูมาอุดหนุนเปดพะโลมาก มาจนสามารถทําใหตลาดริมน้ําดอน
หวายเกิดสีสัน รวมทังมีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติมาเยี่ยมชมมากมาย จึงนับไดวา
กิจการเปดพะโล “นายหนับ” ประสบความสําเร็จอยางมาก ถึงขนาดมีผูสนใจติดตอขอซ้ือสิทธ์ิใน
การผลิตเพิ่มนําไปเปดเปนแฟรนไชส และมีหางสรรพสินคาหลายแหงตองการที่จะใหทางรานไป
เปดบริการซ่ึงทางคุณบําลาศก็มีแผนท่ีจะทํากิจการนี้ใหเปนแบบแฟรนไซสดวยเหมือนกัน ซ่ึงขณะ
นี้กําลังพิจารณาวาหากมีการขยายกิจการแลวจะวางแผนการผลิตอยางไรและจะทําการควบคุมคุณ
ภาพของเปดไดอยางไร

จากการสัมภาษณ  นางไข  จิตสุภาคย  ไดเลาวา  “ขนมตาล “ปาไข” เปนท่ีรูจักของคน
ภายนอกสวนใหญวาเปนรานขายขนมตาลรานเกาดั้งเดิม ท่ีทุกคนรูจักและไดยินช่ือรานนี้กอนราน
อ่ืนๆ ก็เพราะไดยินจากส่ือมวลชนช่ือดัง “แมชอยนางรํา” ซ่ึงเปนท่ียอมรับในแวดวงการชิมอาหาร
ของเมืองไทย ก็ยิ่งทําใหขนมตาย “ปาไข” ไดรับความนิยม เปนท่ีเช่ือถือไดของรสชาติ ไมวาใคร
ก็ตามท่ีมาท่ีตลาดดอนหวายแหงนี้ก็จะตองซ้ือขนมตาล “ปาไข” ติดไมติดมือกลับไปทุกคน เพื่อ
ลองล้ิมรสชาติความอรอยท่ีไดรับการรับรองจากนักชิมช่ือดังของเมืองไทย ประกอบกับคํารํ่าลือจาก
ปากตอปากของผูบริโภคทําใหขนมตาล “ปาไข” มีช่ือเสียงโดงดังมากข้ึน ถาเอยถึงตลาดดอนหวาย
เม่ือไหรคนก็จะนึกถึงขนมตาล “ปาไข” ทําใหสินคาหลายอยางในดอนหวายแทบจะไมตองใช
ส่ือใดนอกจากปากตอปากและการใชวัตถุดิบท่ีเปนธรรมชาติมาประกอบอาหารท้ัง คาว - หวาน จึง
ม่ันใจถึงความสะอาด ปลอดภัยของผูบริโภค ท่ีกําลังตองการกลับสูธรรมชาติ” (ไข จิตสุภาคย, 
สัมภาษณ, 10 มกราคม 2550)

ประเด็นท่ีนาสนใจของขนมตาลปาไข  คือ  พัฒนามาดวยภูมิปญญาท่ีอยูบนพื้นฐานของ
การมีแหลงวัตถุดิบท่ีเพียบพรอม ท้ังลูกตางสุข  มะพราว  น้ําตาลท่ีทําจากมะพราว ตาล หรือออย
ท่ีมีอยูมากมายในการทํางานอยางเปนระบบ เชน การสรางโรงงาน การรักษาความสะอาด การ
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ปรับปรุงบรรจุภัณฑ รวมถึงราคาสินคาเรามีมาตรการราคา  พยายามท่ีจะไมโกงราคาข้ึนไปขณะท่ี
เราขายดีจะเห็นไดวาราคา 20 บาท เราขายมาต้ังแตตนเลย คือ เราไมไดข้ึนราคาแตสินคาอาจจะ
ปรับปรุงลงบาง แตใหเมาะสมกับราคาและพยายามจะดึงดูดคน เชน ไมใชสมัยกอนมีสินคา 18 ช้ิน 
แลวตอนนี้เปน 8 ช้ิน อาจมีการปรับบางเชนเม่ือกอน 14 ช้ิน ตอนนี้ก็เปน 12 ช้ิน ท่ีจะไมฉวยโอกาส
ข้ึนราคาอยางไมเปนธรรม นอกจากนี้ยังมีการปรับเปล่ียนกลยุทธทางการขายอยูตลอดเวลา เชน 
ปจจุบันมีลูกคามากข้ึนก็จัดใหมีระบบบัตรคิวเพื่อความสะดวกท่ีกับผูขายและผูซ้ือ โดยผูซ้ือสามารถ
รับบัตรคิว แจงจํานวนสินคาท่ีตองการ แลวไปเดินเท่ียวชมในบริเวณอ่ืนๆ ไดกอน โดยไมตอง
เสียเวลาในการรอ

จากการสัมภาษณ “คุณอัทนีย  คงสุข”  บอกวา “ เปนเจาแรกของขนมไทยท่ีอยูกับตลาด
ดอนหวายเร่ิมมาต้ังแตรุนแม “ปาเฮียง” ทําการคาขายขนมไทยมาต้ังแตตลาดยังไมรุงเรือง ไมวาเปน 
ทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  เม็ดขนุน ขนมตาล ขายกันมาต้ังแตรุนแม จนกระท่ังมาถึงรุนลูก คือ
คุณอัทนีย ซ่ึงไดรับการถายทอดภูมิปญญามาจากคุณแม อีกท้ังยังไดรับการรับรองจากพลเอกโอภาส  
โพธิแพทย ผูเขียนคอลัมน “เท่ียวไปกินไป” ในหนังสือพิมพไทยรัฐ  สินคาของรานเปนสินคาท่ีมี
คุณภาพ มีความอรอย ความมันวัตถุดิบมีในทองถ่ินทําใหตนทุนในการผลิตไมสูง  สามารถท่ีทําให
ถูกปากลูกคา  ไมเอาเปรียบผูบริโภคเม่ือกอนตลาดยังไมรุงเรืองขายกันราคา 20 บาท ตอนนี้ก็ยังขาย
ในราคา 20 บาท ไมไดข้ึนราคาเม่ือเห็นวาตลาดดอนหวายเติบโต จึงตองข้ึนราคาดวยคุณภาพของ
สินคาจะมีความสด ใหม จะทําขายเฉพาะวันตอวัน ทํากันใหมๆ ลูกคาท่ีมาซ้ือจะไดของใหมรอนๆ”
(อัทนีย  คงสุข, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550)

อีกท้ังยังเปนสถานที่ฝกอบรมอาชีพใหกับการศึกษานอกโรงเรียน และบุคคลท่ัวไปที่
สนใจจะฝกอาชีพ โดยมาเสียคาใชจาย เปนการถายทอดภูมิปญญาชาวบานใหกับผูท่ีสนใจท่ัวไป

จากการสัมภาษณและพูดคุยกับ กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ กํานันตําบลบางกระทึก เจาของ
แพกํานันใหญ ผูริเร่ิมทําใหชุมชนดอนหวายกลับมามีชีวิตชีวา หลังจากซบเซามาเกือบรอยป ได
เล็งเห็นวาตลาดดอนหวายแหงนี้ ซ่ึงเปนชุมชนเจริญและเขมแข็งมากอน ประชาชนในตลาดไดออก
ไปทํามาหากินขางนอก มีผลิตผล เชน เปดพะโล ขนมตาล ขนมหวานอีกมากมาย เชามากไปท่ีอ่ืน 
เย็นกลับมาท่ีพัก ตลาดดอนหวายเคยเจริญมา ประกอบกับเม่ือป 2538รัฐบาลไดสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชน ไดเล็งเห็นรวบรวมไดแนวคิดและประชุมปรึกษาหารือกัน ซ่ึงประชาชนก็เห็นรวมกันวาดี 
ประชุมปรึกษาหารือกัน ซ่ึงประชาชนก็เห็นรวมกันวาดี ประชุมท้ังเจาอาวาสวัดดอนหวาย
ผูอํานวยการโรงเรียน  ชาวตลาด (บัญชา วุฒิสังคะ, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2550)

แพกํานันใหญ เนนคุณภาพเปนอันดับแรกๆ ความสะอาด การยิ้มแยมแจมใส การ
บริการเยี่ยม แลวราคาสินคาของเราก็ไมแพง ราคาเปนกันเอง มีอาหารอรอยๆ ใหทานเลือก
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รับประทานมากมาย ไมวาจะเปน เปดพะโลเนื้อนุม กวยเตี๋ยวเปด ขาวหนาเปด ทอดมันปลากราย 
แปะซะปลาชอน ขาวหนาเปดยางขาวหมูแดง ขาวมันไก ฯลฯ ตั้งอยูบริเวณหนาสนามโรงเรียน
วัดดอนหวายติดกับแพสุวรรณรัตน ถาทานมาจากศาสเจาแมเซงเนี๊ยะ เดินทางประมาณ 300 เมตร 
แพกํานันใหญอยูซายมือ หากเดินทางมาจากวัดดอนหวายแลวเขาเขตพื้นท่ีสนามโรงเรียนวัด
ดอนหวายจะสะดวกวา กอนถึงชุมชนดอนหวายดานขวามือก็จะเปนแพกํานันใหญ

ตลาดดอนหวายจะไดเปรียบกวาท่ีอ่ืน  คือ  การคมนาคมสะดวก เชน มาจากกรุงเทพฯ 
คนสวนใหญเปนคนกรุงเทพฯ ซ่ึงเขามาก็ไมไกลนัก มีท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียวมากพอสมควร 
ประมาณ 1,500 คัน มีเจาหนาท่ีคอยดูแลความปลอดภัยใหเขาตลอดเวลา ใหเขาม่ันใจในความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาแลวไมมีขโมย มาแลวไดรับความสะดวก

นอกจากนี้ แพกํานันใหญยังไดมีโอกาสไดรับเสด็จ พระเจาหลานเธอพระองคเจา
สิริภาจุฑาภรณ และตอนรับบุคคลสําคัญมากมาย  เชน  ทานผูหญิงบุญเรือน  ชุณหะวัณ, ดร. วิษณุ
เครืองาม

จากการสัมภาษณอาจารยสวัสดิ์ นิ่มอนงค ไดเลาใหฟงวา “อาจารยเปนขาราชการ
บํานาญเมื่อป 2540  ผมเกษียณ  คําวา  บูม  ตอนนั้นก็ยังมีอยูตลาดท่ีเดินไป แพไมมี เรือไมมี ผมจะ
เกษียนก็เตรียมตัวลาออกกอน 1 ป มาซ้ือแพ 1 หลัง มาจอดขายกาแฟ เราผูสูงอายุ มีหมากรุก มี
หนังสือพิมพใหอาน มาทําได 5-6 เดือน มีเรืออยูลํา มานั่ง สภากาแฟมีประโยชนตรงนี้ อาจารยลอง
เอาเรือลงแลนในแมน้ํา ก็เลยแลนดู เอาเรือออกประชาสัมพันธในวันท่ี 11 มีนาคม 2540 ออกแลน
รอบแรกมีผูโดยสารจากนนทบุรี 2 คน รอบตอไปก็ 2-3 คน เปนเวลา 6 เดือน ขาดทุนตลอด ผม
ขับเอง บรรยายเอง ขับเรือดวยบรรยายดวย เอาธรรมชาติท่ีอยูสองฝงฝากดึงเอามาใหเกิดประโยชน 
ความจริงไมมีอะไร ผมบรรยายก็มีตนลําพูน ตนลําพูมีท่ีมาท่ีไป สวยงาม ยามหิ่งหอยมาเกาะ
สมัยกอนเดินอาศัยแสงของหิ่งหอยท่ีอยูสองฝงฝาก สมัยกอนไมมีตะเกียง ไฟฟา อาศัยแสงหิ่งหอย 
ซายขวาคนเดินเรือก็เดินตรงกลางก็ไมชนอะไร ตนเตยฝงโนนตั้งช่ือตําบลบางเตย ก็มีแตเอามาสาน
เส่ือทําอะไร ก็อธิบายไป แมน้ําทาจีนมาจากหน มีความยาวอยางไร วัดอยูริมแมน้ํา ทํามอยูริมแมน้ํา 
อธิบายไปเร่ือย ๆ เร่ิมติดตลาดมีคนมาใชบริการมากข้ึน เรือศรีสวัสดิ์ยอนยุคนับวาเปนแพลําแรก
ของตลาดดอนหวาย

มาท่ีนี่จะตองอ่ิมทองมีอาหารคาวหวานอรอยมากมาย วัดมีท่ีลานบุญมาปดทอง
ไหวพระ มีเรือลองแมน้ําก็ไปเล้ียงปลา ก็เปนการสรางบุญ อ่ิมทอง อ่ิมบุญ แลวเอาอ่ิมใจ ดวยการ
นั่งเรืออากาศดี ถามาท่ีตลาดดอนหวายแหงนี้ จะตอง 3  อ่ิม “อ่ิมทอง  อ่ิมบุญ  อ่ิมใจ” เปนสโลแกน 
คอยๆ ติดตลาดไปท่ัว มีคนดังๆ มากมาย เชน คุณหญิงบุญเรือน  พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน และ
บุคคลสําคัญอีกมากเมื่อขาวนี้แพรกระจายออกไป ความถึงสํานักพระราชวัง ทูลกระหมอมหญิง
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อุบลรัตนทราบจึงมีพระราชประสงคท่ีจะเสด็จลองเรือชมแมน้ําทาจีน จึงทําใหประชาชนเห็นความ
สําคัญของแมน้ําทาจีน การลองเรือชมธรรมชาติในแมน้ําทาจีนจึงไดมีการพัฒนาการบริการจนเจริญ
รุดหนาอยางในปจจุบัน” (สวัสดิ์  นิ่มอนงค, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2550)

ภาพท่ี  4.4  ทาเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

สวนการวางแผนธุรกิจในอนาคต มีความเห็นวาอนาคตของธุรกิจการทองเท่ียวตลาด
ริมน้ําดอนหวายจะไปไดอีกนาน ท้ังรานอาหารและการเดินเรือ เนื่องจากสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย 
มีพุทธมณฑลหลวงพอวัดไรขิง การเดินทางสะดวกอยูใกลกรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัย มี
ความประหยัด มีโครงการขยายธุรกิจทองเท่ียวโดยมีรูปแบบแพพักแรมในแบบงายๆ จะทําฝงตรง
ขามเปนสวน มีโครงการทําบานพักแรม มีการจัดกิจกรรมเท่ียวทัวรสวนผลไม  ข่ีจักยานชมสวน

รานท่ีขายสินคาประเภทผักผลไมตาง ๆ และของท่ีระลึก มีดังนี้
1. รานคุณตองผลไม ของคุณตองตา ตั้งอยูตรงขามทาเรือดอนหวาย เปนชาวอําเภอ

สามพราน ขายชมพูเพชรสามพราน ชมพูทับทิมจันทร ฝร่ังไรเม็ด
2. รานสมทรง สมโอ ของคุณสมทรง เปนสมโอพื้นบาน สวนตําบลทรงคะนองและ

ตําบลหอมเกร็ด ขายสมโอ กลวย หมากและพันธุไมผลหลากหลายชนิด คุณสมทรงทําสวนผลไม
สมโอ หมาก มะพราว ขนุน กลวยสวนผสม โดยจําหนายท่ีบานดวย

3. รานนิตยาผลไม ของคุณนิตยา วัฒนานิมิตกูล ขายอยูบริเวณลานวัดดอนหวายเปนคน
ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขายสมโอ มะนาว หมาก กลวย ผลไมทุกชนิดนํา
มาจากสวนของตนเอง

4. อุบลผลไม ของคุณอุบล คงประเสริฐ ขายอยูบริเวณลานวัดดอนหวาย ผลไมทุกชนิด
นํามาจากสวนของตนเองทําเอง ขายเอง มีฝร่ัง ชมพู กระทอน มะพราว ผลไมตามฤดูกาลมากมาย 
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คุณอุบลบอกวา ตลาดดอนหวายทําใหชาวสวนไดมีโอกาสนําของท่ีผลิตเองออกมาขาย
และชวยใหคนในพื้นท่ีไมตองไปขายท่ีอ่ืน

5. สวนฝร่ังแปนสีทอง ของคุณสุริยันต บุญนํา บริเวณลานวัดดอนหวาน ฝร่ัง ชมพู
ผลไมตางๆ นํามาจากสวนของตนเอง ราคาถูก ผลไมท่ีข้ึนชื่อ และสรางรายไดเปนกอลเปนกํา คือ 
“ฝร่ังแปนสีทอง”

6. รานดอกแกว บริเวณวัดดอนหวาย ขายสมโอพันธุทองดี ขาวแปน กลวยหอม กลวย
น้ําวา มาจากสวนตัวเอง ราคาถูก

7. รานคุณระเบียบ บริเวณลานวัดดอนหมายขายชมพู กลวย ผักตางๆ ท่ีมาจากสวน
ตัวเอง ในตําบลทรงคะนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

8. รานผลไม ของคุณฤดี จั่นบางยาง บริเวณลานวัดดอนหวาย ขายชมพูพันธเพชรสาม
พราน พันธุทับทิมจันทร ฝร่ังเปนสีทอง

9. รานชาวสวน ของคุณฉวีวรรณ   ผลวัฒนะ ตั้งอยูในลานวัดดอนหวาย ผักท่ีนํามาขาย
เปนผักท่ีปลูกเอง และบางสวนซ้ือมาจากสวนในตําบลบางกระทึก และนอกจากนี้ยังขายสมุนไพร
ท่ีใชทําเคร่ืองแกงอีกดวย

10. รานเจตอย บริเวณลานวัดดอนหวาย มีมะรุม ฟกทอง ผักกาด มะเขือ แตง พริก ขิง 
บวบ ผักทุกอยาง ไหลบัว มีน้ําวานหางจรเข

11. รานสองพี่นอง  ของคุณกิมลวน สีผ้ึง บริเวณลานวัดดอนหวาย ขายสมโอ ฝร่ัง 
มะนาว นํามาจากสวนของตัวเองบางสวน และซ้ือมาบางบางสวน

12. รานกํานันสายันห ของคุณวารีย ชนประชา ตั้งอยูภายในวัดดอนหวาย ติดกับแพ
ทาจีน คุณวารียเปนชาวตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นําผักจากตําบลขางเคียงมา
ขายบาง สวนผักท่ีปลูกเองก็มี เชน ผักกะเฉด ผักบุง

13. รานคุณวิชัย คุณอรวรรณ ตั้งอยูตรงขามทาเรือดอนหวาย เปนชาวตําบลคลอง
จินดา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขายผลไม ชมพู ฝร่ัง ผลไมจากสวนโดยตรง

14. บานสวน 1 คุณศักดา เปนเจาของรานต้ังอยูบริเวณลานวัดดอนหวาย ริมแมน้ํา
ทาจีน เปนชาวตําบลบางกระทึก หมูท่ี 8 ขายผัก ผลไม จากสวนในเขตอําเภอสามพราน

15. คุณสงวน ฤทธ์ิคํารณ ขายสมโอ ผักตางๆ ซ่ึงนํามาจากสวนตัวเองบริเวณวัด
ดอนหวาย

16. คุณศิริพร กอนกอน ขายผลไมทุกชนิดในบริเวณวัดดอนหวาย ผลไมบางสวนนํา
มาจากสวนตัวเองบางและซ้ือจากสวนอ่ืนๆ ในอําเภอสามพรานบาง
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จากการสัมภาษณผูประกอบการ คุณปรีชา และคุณพรทิพย นิลประดับ เจาของแพ
ทาจีน กลาววา “เรามุงขายอาหารเปนหลักดวยรสชาติท่ีอรอย ความโอบออมอารี ความซ่ือสัตว ทํา
ใหแพทาจีนจึงกลายเปนท่ีนัดพบของผูมาเยือน เพื่อจะไดมีโอกาสล้ิมรสอาหารอรอยๆ โดยมีบุคคล
สําคัญตางๆ ไมวาจะเปนรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูวาราชการจังหวัด นักธุรกิจ ดารา นัก
รอง มากมาย ท่ีเคยไดมาล้ิมรสอาหารของแพทาจีนกันมากมาย “(ปรีชา และพรทิพย นิลประดับ,
สัมภาษณ, 25  มกราคม 2550)

จากการสัมภาษณผูประกอบการ คุณอรัญ บํารุงพืช เจาของแพสุวรรณรัตน “ไดเร่ิม
แนวคิดจากการท่ีเปนคนตําบลบางกระทึกและมีความพรอมท่ีจะทําธุรกิจดานแพอาหาร ไดลงทุน
กับญาติพี่นองสรางแพสุวรรณรัตนข้ึนในตลาดริมน้ําดอนหวายจุดเดนของแพสุวรรณรัตนคือ 
อาหารอรอย และราคาเปนกันเอง แพสุวรรณรัตนมีโอกาสตอนรับบุคคลตางๆ เชน คุณใหม เจน
เซน, ศานันทินี พันธชูจิตร, เนาวรัตน   ยุกตะนันท, สรพงษ ชาตรี ฯลฯ เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน
ในดานอ่ืนๆ อีกคือ ทุกวันพุธจะรวบรวมและนําขนุนพันธุเหลืองมาเลยพันธุเหลืองบางเตยมาขายมี
กล่ินหอม หวาน กรอบ รสชาติอรอยมาก นอกจากน้ันยังนําสมโอพันธุขาวนํ้าผ้ึง ขาวทองดี
ขาวแปน มาจําหนายในราคาถูกๆ ซ่ึงสมโอท้ังหมดเปนสมโอจากไรของตัวเอง” (อรัญ บํารุงพืช, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550)

จากการสัมภาษณผูประกอบการและสังเกตลักษณะธุรกิจเรือทองเท่ียว พบวา ภายใน
ตลาดน้ําวัดดอนหวายยังมีการบริการลองเรือทองเท่ียวทางน้ํา โดยมีเรือใหบริการอยูท้ังหมด 15 ลํา 
เปนเรือของ ศรีสวัสดิ์ยอนยุค เรือมิตรสายชล เรือดอนหวายการทองเท่ียว และเรือศรีสุขสันต และยัง
มีการบริการนวด นวดตัว นวดฝาเทา เพื่อสุขภาพ บริเวณลานจอดรถหลังศาลาแกว

 ธุรกิจเรือทองเที่ยวของชุมชนตลาดดอนหวาย

เรือมิตรสายชลและดอนหวายการทองเที่ยว
เรือมิตรสายชลรวมกับดอนหวายการทองเท่ียวบุกเบิกการนําลองน้ํานครชัยศรี วัด

ดอนหวาย วัดทรงคะนอง วัดหอมเกร็ด วังมัจฉาแหงใหม ช่ืนชมวิถีชาวบาน ฟงตํานานเลาขาน
ความเปนมาของลุมน้ํานครชัยศรี ชมพันธุไมโบราณ วัดวาอาราม ชมบรรยากาศตลาดริมน้ํา
ดอนหวายแหลงรวมผักสด ผลไมและขนมโบราณมากมาย อีกท้ังไดเพลิดเพลินกับการเล้ียงปลา
เทโพและปลาสวายท่ีหนาวัดหอมเกร็ด วันธรรมดา เวลา 12.30 น. อัตราคาบริการ ผูใหญ 50 บาท 
เด็ก 50 บาท วันหยุดเสาร-อาทิตย เรือจะออกทุกหนึ่งช่ัวโมง
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สําหรับทานท่ีรักธรรมชาติและช่ืนชมบรรยากาศการลองเรือ บริการพานําลองลําน้ํา
นครชัยศรีไปชมบานส่ีไมคาน ซ่ึงเปนบานไมสักทรงไทยที่สวยงามมากและส้ินสุดจุดหมายปลาย
ทางท่ีวัดกลางบางแกว ชมพิพิธภัณฑชาจีน กะลามะพราวแกะสลัก และบาตรสังคโลก กราบ
นมัสการหลวงหลวงปูบุญ หลวงปูเพิ่ม วันเสาร-อาทิตย เวลา 10.45 และเวลา 13.30 น. อัตราคา
บริการ ผูใหญ 80 บาท เด็ก 40 บาท

เรือมิตรสายชลบรรจุผูโดยสารได 80 -100 คน มีหองน้ําในตัวเรือ เรือดอนหวายการ
ทองเท่ียว เปนเรือ 2 ช้ัน บรรจุผูโดยสารได 100-150 คน

เรือศรีสุขสันต
เรือศรีสุขสันตบริการเรือทองเท่ียว แมน้ําทาจีน ชมทัศนียภาพท่ีสวยงาม ใหบริการ

ทุกวันหยุด เสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ รอบปกติ เดินทางออกจากตลาดดอนหวาย ผาน
โรงงานอุตสาหกรรมริมน้ํามากมาย ผานวัดทาพูด และบานท่ีถายทําละครเร่ือง “คูกรรม” และเล้ียง
ปลาหนาวัดไรขิง ใชเวลาประมาณ 1 ชม. ผูใหญ 50 บาท  เด็ก 25 บาท รอบพิเศษ 12.30 น. เดินทาง
ออกจากตลาดดอนหวายเสนทางนครชัยศรีผานวัด 7 วัด ผานโรงงานสุราแสงโสม ผานตําหนัก
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน แพอาหารริมน้ํามากมาย ผานโรงเหลาแล็กแคท แวะเล้ียงปลาบริเวณ
หนาตลาดนครชัยศรี ส้ินสุดการเดินทางสะพานรถไฟเล็กสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใชเวลาประมาณ 
2.20 นาที ผูใหญ 100 บาท เด็ก 40 บาท

บริการนวดตัว นวดฝาเทา เพื่อสุขภาพ
การบริการนวดตัว นวดฝาเทาเพื่อสุข โดยผูเช่ียวชาญที่ไดผานการฝกจากสมาคม การ

บริการนวด จะมีทุกวันอังคาร-อาทิตย เวลา 08.00-16.00 น. การบริการนวดฝาเทามีจํานวน 10 เตียง 
คาบริการ 150 บาท/คร้ัง การบริการนวดตัวมีจํานวน 4 เตียง คาบริการ 200 บาทตอช่ัวโมง

ราคา
จากการสอบถามผูประกอบการในเบ้ืองตน ไดขอสรุปวา ในการกําหนดราคาของสินคา

พอคา แมคา จะเปนผูกําหนดราคากันเอง ซ่ึงในการกําหนดราคานั้นจะไมสูงกวาทองตลาดท่ัวไปซ่ึง
บางอยาง เชน ผลไมของชาวสวนยอมถูกกวาทองตลาด เชน กลวยหอม ทองตลาดขายกันหวีละ 30-
40 บาท แตท่ีตลาดดอนหวายขายในราคาหวีละ 20 บาท ในการกําหนดราคานั้น ลูกคาเปนตัวช้ีวา
ราคานั้นแพง
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หรือไมแพง ถาแพงเกินไปลูกคาก็ไมซ้ือ ขนมหวานไมวาจะเปนขนมตาลปาไข  แตเดิมมาขายใน
ราคา 20 บาท ตอนนี้ก็ยังขายในราคา 20 บาท  เราขายมาต้ังแตตนเลยคือเราไมไดข้ึนราคาแตสินคา
อาจจะปรับปรุงลงบาง แตใหเหมาะสมกับราคาและพยายามท่ีจะดึงดูดคน เชน ไมใชสมัยกอนมี
สินคา 18 ช้ิน แลวตอนนี้เปน 8 ช้ิน อาจมีการปรับบางเชนเม่ือกอน 14  ช้ิน ตอนน้ีก็เปน 12 ช้ิน
ขนมหวานอัทธนีย ก็อยูในราคาถุงละ 20 บาท ซ่ึงไมไดแพงปกวาทองตลาด กวยเต๋ียวเปดพะโล
ก็ขายในราคาละ 20 บาท ไมสูงกวาทองตลาด เปดพะโลก็ขายในราคา  170 บาท  180 บท ซ่ึงถูกกวา
ตลาดในกรุงเทพฯ หรือหางสรรพสินคา

แตท้ังนี้ท้ังนั้น ในเร่ืองของการควบคุมราคา หรือมาตรการราคาก็มีคณะกรรมการของ
ตลาดดอนหวายคอยควบคุมดูแล กํากับในเรื่องของราคา เพื่อใหไมเอาเปรียบผูบริโภค อีกท้ังยังมี
พาณิชยจังหวัดไดเขามาควบคุมในเร่ืองกิโลตางๆ เพ่ือใหเปนการไมเอาเปรียบผูบริโภค มีการมา
ตรวจสอบอยูตลอดเวลา

การแบงพื้นท่ีคาขายในบริเวณตลาดน้ําดอนหวาย
จากการสํารวจไดพบวา ตลาดชุมชนดอนหวายไดจัดแบงพื้นท่ี เพื่อใหความสะดวกตอ

การจับจายและทองเท่ียว จึงไดมีการจัดแบงพื้นท่ีสําหรับการคาขาย ซ่ึงเม่ือนักทองเท่ียวไดเขามา
ตลาดดอนหวาย จะเห็นไดวามีการแบงพื้นท่ี  ดังนี้

1. บริเวณวัดคงคารามดอนหวาย เปนแหลงสําหรับขายพืชผัก  ผลไม  เส้ือผา  แกะสลัก
ไมและเปดใหนักทองเท่ียวเขามารวมทําบุญกับวัดดอนหวาย

2. เขตโรงเรียนสนามโรงเรียนวัดดอนหวาย เปนพื้นท่ีขายอาหาร จะมีแพทาจีน แพ
สุวรรณรัตน  แพกํานันใหญ  มีปลาตะเพียนตมเค็ม ปลาสลิดแดดเดียว ไขเค็ม และเปนลานตลาดนัด
ในวันเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ

3. เขตบริเวณตลาดดอนหวายเกา เปนแหลงขายอาหารคาวหวานตางๆ และมีแพอาหาร
ไวใหนักทองเท่ียวชมวิถีชีวิตภูมิปญญาดั้งเดิม

4. เขตบริเวณจากตลาดชุมชนเกาถึงศาลเจาแมเซงเนี๊ยะ เปนพื้นท่ีขายอาหารผัก ผลไม 
และมีการจัดสรรพื้นท่ีขายของเอกชน

การสงเสริมการขายดวยกิจกรรมพิเศษ
กลยุทธการสงเสริมการขาย ของชุมชนตลาดดอนหวายมีท้ังกลยุทธท่ีเพื่อเพิ่มยอดขาย

และเพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันของชุมชนและนักทองเท่ียว

DPU



62

จากผูท่ีศึกษาไดทําการสัมภาษณผูนําชุมชนและจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม พบวา 
ตลาดน้ําดอนหวายจะมีการจัดกิจกรรมตามประเพณี ไมวาเปนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม
พิเศษในชวงเทศกาลตางๆ จะเปนในลักษณะของหนวยงานราชการเปนผูจัด ตลาดดอนหวายมี
กลยุทธในการสงเสริมการขายหลายรูปแบบ ไมวาเปนกลยุทธการใหชิม รานคาทุกรานในตลาด
ดอนหวายจะมีสินคาใหกับลูกคาไดชิมไดตลอดเวลา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในเรื่องของ
รสชาติความอรอย สรางความประทับใจใหกับลูกคา

จากการพูดคุยกับผูประกอบการในชุมชน สรุปวา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
ในสวนของรานคาเองก็จะมีกิจกรรมลดราคาบางในชวงเทศกาลตางๆ มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
โดยชุมชน

จากท่ีวิเคราะหกลยุทธการส่ือสารการตลาดในการจัดการธุรกิจตลาดดอนหวายท้ังหมด 
สรุปไดวา กลยุทธการส่ือสารท่ีรานคาและชุมชนตลาดดอยหวายมีดังตอไปนี้

1. กลยุทธตราสินคา พบใชในราน “เปดพะโลนายหนับ” “ขนมตาลปาไข”
2. กลยุทธใหชิม พบวา ตลาดดอนหวายจะใชกลยุทธการชิมสินคากอนตัดสินใจซ้ือใน

ทุกราน
 3. กลยุทธใชพรีเซนเตอร รานคามักจะใชผูมีช่ือเสียงทางสังคมมาเปนพรีเซนเตอรให
กับรานของตนเอง เชน  แพกํานันใหญ แพทาจีน แพสุวรรณรัตน เรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

4. กลยุทธการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑตลอดเวลา พบวา รานคาจะมีกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ เชน รานขนมตาลปาไข ก็จะมีขนมตาลแบบหอ
ดวยใบตอง และแบบแคะออกจากถวย มีท้ังท่ีใสมะพราวและไมใสมะพราว เปดพะโลนายหนับ 
จากท่ีขายเปดเปนตัว ๆ  ก็เพิ่มผลิตภัณฑเปนกวยเต๋ียวเปด

5. กลยุทธการบริการ พบวา ตลาดดอนหวายมีกลยุทธการบริการ คือ การลองเรือ
“ศรีสวัสดิ์”  “มิตรสายชล”  “ดอนหวายการทองเท่ียว” “ศรีสุขสันต” บริการการนวด นวดตัว
นวดฝาเทา

จากการสัมภาษณผูนําชุมชนและผูนํารานคาสรุปไดวา ชุมชนตลาดดอนหวายมีการตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจแบบชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกคนในชุมชนดังนั้น
การท่ีจะสรางชุมชนเขมแข็งไดตองอาศัยความรวมมือของกลุมตางๆ ดังนี้
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ความรวมมือของชุมชนประกอบไปดวย

รานคา
ประเด็นท่ีวิเคราะหเปนอันดับแรก คือ รานคา กลาวไดวาสําหรับรานคามีบทบาทสําคัญ

อยางยิ่งสําหรับในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดอนหวย  ท่ีทําใหชุมชนตลาดดอนหวายแหงนี้เกิดข้ึน
ไดก็ดวยจากความรวมมือของรานคาทุกรานท่ีทําใหชุมชนแหงนี้ดํารงอยู ซ่ึงรานคาแตละรานคาก็
ใหความรวมมือในระดับหนึ่ง ไมวาเปนในเร่ืองของดานการบริหารก็จะมีตัวแทนของแตละรานแต
ละสวนแบงของพื้นท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการในการบริหารตลาดดอนหวาย ไมวาเปนเร่ืองของ
การจัดระเบียบของตลาด การจัดจําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพราคาถูก  ความซ่ือสัตยตอลูกคา ความมี
อัธยาศัยกับลูกคา การรักษาความสะอาด การอนุรักษส่ิงแวดลอม ใชภูมิปญญาชาวบานท่ีเกิดจาก
ชาวตลาดดอนหวายดั้งเดิม นําความรูท่ีมีอยูมาถายทอดใหความรูในเร่ืองการทําอาหาร ขนม เชน 
การทําเปดพะโล ขนมตาล  ขนมไทย ใหกับหนวยงานตาง ๆ หรือผูท่ีสนใจสมัครเขาเรียนโดยไม
เสียคาใชจายใด ๆ  โดยสมัครผานทางจังหวัดนครปฐม  นอกจากนี้จากการสัมภาษณพบวาการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมไดรวมกับรานคาตลาดดอนหวายจัดใหมีโครงการฝกอาชีพธุรกิจคา
ปลีกตามวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถ่ินตลาดริมน้ําดอนหวาย เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงเปนจุดเดนสําหรับในการนําช่ือเสียงมาใหกับชุมชน

อีกทั้ง รานคายังเปนสวนท่ีสําคัญเปนจุดในการโฆษณา และประชาสัมพันธชุมชนตลาด
ดอนหวายใหมีช่ือเสียง ดวยการขายสินคาท่ีมีคุณภาพ ราคาถูก อรอย ถูกสุขลักษณะ รานคาทุกรานมี
สวนชวยสรางความเจริญใหกับชุมชนแหงนี้

ไมเพียงแตนําช่ือเสียงเขาสูชุมชนแลว รานคายังเปนสวนชวยสรางงาน และรายไดให
กับคนในชุมชน เม่ือมีนักทองเท่ียว ลูกคา เขามาเท่ียวมากข้ึน ทําใหรานคาบางรานไมสามารถผลิต
สินคาไดทันกับความตองการของลูกคา จากเดิมท่ีแตละรานใชเพียงแคแรงงานของคนในครอบครัว
ชวยกัน ก็ตองมีการจางแรงงานเพิ่มเพื่อใหสามารถผลิตสินคาไดกับความตองการของลูกคา สวน
ใหญก็จะเปนเด็กนักเรียนเปนลูกหลานของคนในชุมชนวันหยุดเสาร-อาทิตยมาชวยตามรานคา
ตาง ๆ ทํางาน ทําใหนักเรียนมีรายไดพิเศษกัน นําไปชวยครอบครัวได

วัดคงคารามดอนหวย
ประเด็นท่ีนําเสนอถัดไปคือ ความรวมมือจากวัด จากการสัมภาษณพบวา วัดถือไดวา

ศูนยกลางการพัฒนา และเปนส่ือกลางเพื่อประสานงานการพัฒนาระหวางชุมชนซ่ึงพระอธิการ
ประวัติปวตติโก เจาอาวาสวัดดอนหวายคงคารามไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน
ดอนหวายแหงนี้ใหมีความเจริญ จึงไดเร่ิมใหมีการพัฒนาบริเวณพื้นท่ีริมน้ําของวัดใหเปน

DPU



64

“วังมัจฉา” มีการบรูณะสถานท่ีเทปูนสรางอาคารมีหลังคาในพื้นท่ีริมน้ําเพื่อใหคมมาต้ังขายของ เงิน
ท่ีใชในการพัฒนาเร่ิมไดมาจากการท่ีมีคมมาทําบุญท่ีวัด ซ่ึงเจาอาวาสจะลงมาท่ีศาลาทุกวัน มานั่งให
ศีลใหพรกับคนท่ีมาทําบุญ ทําใหวัดมีเงินท่ีจะสามารถนํามาพัฒนาได ประเด็นท่ีนาสนใจคือ วัดเปน
สวนสําคัญในการสนับสนุน โดยใหใชสถานที่บริเวณหลังวัดเปนสถานท่ีสําหรับจัดไวใหคนนํา
สินคามาขาย สําหรับสินคาท่ีจะขายในพ้ืนท่ีวัดนั้นจะเปนผลผลิตจากชาวบานใหนํามาวางขายเปน
หลัก โดยมากจะเปนสินคาจําพวกผัก ผลไม พันธุตนไมชนิดตางๆ ซ่ึงเปนการใชสิทธิกับชาวบานท่ี
มาจากพ้ืนท่ีของสองตําบล คือ ชาวตําบลบางกระทึกและชาวบานบางเตย  ซ่ึงอยูฝงตรงขามแมน้ํา
กับวัดดอนหวาย โดยทางวัดจะจัดเก็บคาเชาวันละ 30 บาทตอวัน นอกจากพ้ืนท่ีลานวัดสําหรับขาย
ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบานแลว วัดยังใหการสนับสนุนพื้นท่ีสําหรับเปนรานอาหารที่มี
ลักษณะเปนแพลอยอยูริมน้ําจํานวน 4 แพ คือ แพกํานันใหญ แพสวรรณรัตน แพทาจีน และแพ
กานดา สําหรับพื้นท่ีแพอาหารไมตองเสียคาใชจายใดๆ ใหกับทางวัด วัดเปนเพียงแตใหสถานท่ีโดย
เจาของแพเปนผูดําเนินการในการสรางแพ  และกําหนดสถานท่ีสําหรับบริการลองเรือนําเท่ียวชม
ทิวทัศนตามลําน้ําทาจีนหรือแมน้ํานครชัยศรี

ประเด็นถัดมาท่ีนาศึกษาคือ ทางวัดดอนหวายยังใหการสนับสนุนบริการพื้นท่ีสําหรับ
จอดรถซึ่งทางวัดใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจายแตอยางใด ซ่ึงปจจุบันมีคนเขามาจอดรถท่ีวัดเปน
จํานวนมาก ทําใหพื้นที่ของวัดท่ีมีอยูเดิมไมสามารถใหบริการไดอยางเพียงพอ ทางวัดจึงไดขนาน
พื้นท่ีทางดานขางของวัดเปนสถานท่ีจอดรถอีกจุดหนึ่ง และสรางสะพานคอนกรีตขามคลองเล็กท่ี
มาออกแมน้ําชัยศรี ซ่ึงพื้นท่ีจอดรถขยายใหมเปนพื้นท่ีดินลูกรัง ใชเชือกตีเสนเปนชองท่ีจอดรถ 
แตกตางจากท่ีจอดรถเกาซ่ึงเปนปูนซีเมนต สําหรับเงินท่ีใชปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนใหญไดมาจากเงิน
ทําบุญเม่ือคนมาเท่ียวกันมาก คนก็หล่ังไหลมาทําบุญท่ีวัดมากข้ึน

นอกจากนี้ ทางวัดยังไดดูแลในเร่ืองของความปลอดภัย โดยการจัดจางเจาหนาท่ีจาก
บริษัทรักษาความปลอดภัย มาทําหนาท่ีจัดการจราจรภายในวัดใหเปนระเบียบเรียบรอยและคอย
ดูแลรถท่ีเขามาจอดในบริเวณวัด ใหความม่ันใจกับนักทองเที่ยววามีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินในระดับหนึ่ง

องคการบริหารสวนตําบล ( อบต.)
จากการสัมภาษณ  นายสุริยะ  หินเมืองเกา เจาหนาท่ีของรัฐองคการบริหารสวนตําบล

บางกระทึก ไดบอกวา ภาครัฐเปนภาคท่ีสําคัญในการสนับสนุนการสรางและการดําเนินงานชุมชน 
และองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกซ่ึงเปนหนวยงานภาครัฐเอง ก็มีสวนชวยไมนอยในการทํา
ใหตลาดดอนหวายเติบโตข้ึน จริงอยูท่ีวาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกเขามาหลังจากตลาด
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เติบโตแลว แตองคการบริหารสวนตําบลเองก็ไดเขามาชวยในการสงเสริมการทองเท่ียวและ
สาธารณูปโภคตางๆ เพื่อใหการเดินทางและการทองเท่ียวในตลาดดอนหวายมีความสะดวกมากข้ึน 
องคการบริหารสวนตําบลไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดานกิจกรรมพัฒนาสงเสริม
ทองเท่ียวตลาดน้ําดอนหวาย และหาแนวทางการประชาสัมพันธแบบมีสวนรวม โดยองคการ
บริหารสวนตําบลมีปฎิสัมพันธท่ีดีกับชุมชนและมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในเชิงประชา
สัมพันธการทองเท่ียวตลาดดอนหวายไมวาจะเปนโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธตลาดน้ําดอน
หวาน และทําโครงการจัดทําปายบอกสถานท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล ท่ีสําคัญบอกแหลง
ทองเท่ียวตลาดน้ําดอนหวาย ซ่ึงติดต้ังตามจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดงาย และองค
การบริหารสวนตําบลยังไดจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ (สุริยะ หินเมืองเกา, 
สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550)

ตารางท่ี 4.1   แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก

ลําดับท่ี แผนพัฒนา โครงการ งบประมาณ
1. พัฒนาสังคม - ติดต้ังหอกระจายขาว 1,000,000
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน - การสรางทาเทียบเรือ

- การประปาตําบล
350,000

3,000,000
3. พัฒนาสาธารณสุข - เสริมสรางพลานามัยยุคคลื่นลูกที่ 30,000
4. พัฒนาการเมืองการบริหาร - อบรมสัมมนาผูนําชุมชน 50,000
5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
- สืบสานวัฒนธรรมของชาติและ

ทองถ่ิน
90,000

6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยตาม
พระราชเสาวนีย

700,000

7. พัฒนาการทองเที่ยว - จัดทําปายประชาสัมพันธ 200,000
8. พัฒนาปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
- กอสรางศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณะภัยระดับตําบล
500,000

ท่ีมา:สุริยะ  หินเมืองเกา (2545 : 44)
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ชาวบาน
จากการพูดคุยกับชาวบานชุมชนตลาดดอนหวาย พบวา ชาวบานสวนใหญท่ีมาทําการ

คาขายตลาดดอนหวายเปนคนในทองถ่ินชุมชนตําบลบางเตยและบางกระทึก ท่ีนําผลผลิตทางการ
เกษตรของตนเองและผลผลิตท่ีไดจากการแปรรูปมาจําหนายทําการคาขายในบริเวณวัดคงคาราม
ดอนหวาย และบริเวณสนามโรงเรียนดอนหวาย เปนการสรางงานใหกับชุมชน เพื่อใหเกิดรายไดนํา
รายไดสูชุมชนสรางความเจริญใหกับชุมชนอีกท้ังยังชวยประชาสัมพันธ และใหการตอนรับท่ี
อบอุน สามารถสอบถามการเดินทางได และชวยกระจายการประชาสัมพันธแบบปากตอปาก

โรงเรียนวัดดอนหวาย
จากการสัมภาษณ นายวิเชียร รุงทวีชัย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (25 มกราคม  

2550) พบวา ในฐานะท่ีโรงเรียนเปนสถาบันท่ีสําคัญของชุมชน ใหความรูแกชุมชน และชวยพัฒนา
ชุมชน ใหความรวมมือกับชุมชนในดานการบริหารจัดการ โดยมีผูอํานวยการโรงเรียนเปนท่ีปรึกษา
ของคณะกรรมการบริหารชุมชน ใหคําแนะนําบางในเร่ืองตางๆ

อีกท้ังโรงเรียนยังใหการสนับสนุน พื้นท่ีบริเวณสนามโรงเรียนเปนสถานท่ีสําหรับ
จําหนายพืช ผัก ผลไม รานอาหารและขนมไทย ใชสนามฟุตบอลโรงเรียนสําหรับจอดรถ ทางโ
รงเรียนก็ไมไดคิดคาจอดเลย

ครู นักเรียน  ก็มีสวนชวยในการรักษาความสะอาดของบริเวณ รักษาส่ิงแวดลอม เพื่อ
ชุมชนตลาดดอนหวายจะไดมทีช่ือเสียงและเปนท่ีทองเท่ียวตลอดไป (วิเชียร  รุงทวีชัย, ผูอํานวยการ 
โรงเรียนวัดดอนหวาย, สัมภาษณ, 25 มกราคม 2550)

ตอนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
ในการวิเคราะหการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน 

แบงไดเปน 2  สวน คือ

2.1 ปจจัยภายใน
2.2 ปจจัยภายนอก

2.1 ปจจัยภายใน
ปจจัยภายในท่ีสงผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจชุมชน จากการศึกษาของ

ผูวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  ปจจัยภายใน ไดแก  รูปแบบการ
บริหารจัดการ
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- การบริหารจัดการภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
หลักปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจชุมชน ไดแก การบริหารจัดการภายในของชุมชน ดังนี้
จากการสัมภาษณปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก กลาววา การบริหาร

จัดการภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย มีการต้ังคณะกรรมการท่ีมาจาก คนในชุมชนประมาณ 
15 ทาน ไดแก ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก กํานันตาํบลบางกระทึก กาํนนั
ตําบลบางเตย  ผูใหญบาน และเจาของรานคาภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย โดยมี
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอกีประมาณ 10 ทาน ไดแก เจาอาวาสวดัดอนหวาย นายอําเภอสามพราน  
สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐมเขตอําเภอสามพราน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย พัฒนากร
ประจําตําบลบางกระทึก เกษตรประจําตําบลบางกระทึก สาธารณสุขตําบลบางกระทึก  หวัหนาสายตรวจ
ประจาํตําบล สภ.ต.โพธ์ิแกว ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบตําบลบางกระทึก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
บางกระทึก ซ่ึงคณะกรรมการของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายมีหนาท่ีดังนี้ (สุริยะ หินเมืองเกา,  
10  มกราคม 2550)

1. ดูแลจัดการความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
2. กํากับดูแลราคาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกนักทองเท่ียว
3. กําหนดโทษของรานคาท่ีฝาฝนระเบียบของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
4. ประชุมปรึกษาเพื่อดําเนินการปรับปรุง พัฒนาชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายอยาง

นอยเดือนละหนึ่งคร้ัง
การดาํเนนิการกจิกรรมพฒันาสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวาย มีหนวย

งานองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกเปนหนวยงานที่นํางบประมาณจากรัฐบาลมาจัดสรร 
เพื่อสงเสริมการพัฒนาและการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย ดังตัวอยางโครงการประชา
สัมพันธ ดังนี้

1. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย และการดําเนิน
งาน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก เปนปายโครงเหล็กกวาง 2.40 
เมตร ยาว 3.60 เมตร โดยติดต้ังตามจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดชัดเจน จํานวน
8 ปาย  งบประมาณ   238,816   บาท

2. การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึกป 2545 มีโครงการ
พัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย โครงการโดยต้ังงบประมาณ จํานวน 
6,020,000 บาท

จากการสัมภาษณกํานันบัญชาและผูนํารานคาสรุปวา กรรมการท้ังหมดเปนพอคา แม
คา ท่ีอยูในชุมชนตลาดดอนหวายท้ังหมด สวนความรวมมือของชุมชน มีท้ังกํานัน ผูใหญบาน อบต. 
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เจาอาวาสวัด กรรมการวัด โรงเรียน กรรมการตลาด ใหความรวมมือหมด เวลามีประชุมรวม 
ประมาณ 500 คน ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิด เสนอขอบกพรอง หาทางแกไข แลวจึงมาจัด
ลําดับวาตรงไหนจําทําจะแกไขกอนหนาหลัง ทุกโครงการทุกปญหาท่ีเสนอมาจะไดรับการพิจารณา
ท้ังหมดเพื่อประโยชนของชุมชนและนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาเท่ียว ”

“ การบริหารจัดการของชุมชนตลาดดอนหวายใหความสําคัญท่ีการใหความรวมมือของคน
ในชุมชนมาก การรณรงคเพ่ือใหทุกคนรักและสํานึกในทองถ่ินท่ีตนดํารงอยูไมใชเร่ืองงายกวาจะ
เปนรูปแบบของธุรกิจชุมชนในทุกวันนี้ตองสูรบกันมาเยอะ” (สวัสดิ นิ่มอนงค, ผูประกอบการ,
สัมภาษณ, 10 มกราคม 2550)

“ มาตรการตางๆ ท่ีทางคณะกรรมการจัดการชุมชนตลาดดอนหวายต้ังข้ึนไมวาจะเปนการ
ควบคุมราคาสินคา  การสรางความเปนกันเอง   ซ่ือสัตยตอลูกคา   เพื่อเปนการสงเสริมการทองเท่ียว
และทําใหนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกิดความสะดวกสบายใจ เราเนนวามาท่ีเรา อ่ิมทอง อ่ิมบุญ อ่ิมใจ ” 
( บัญชา  วุฒิสังคะ, กํานันตําบลบางกระทึก, สัมภาษณ,10 มกราคม  2550)

“ การประชุมรานคาเวลาประชุมเราจะมาน่ังคุยกันวาธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายเราจะ
ตองมีความซ่ือสัตยตอลูกคา รานไหนท่ีไมทําตามกติกาก็ตองพิจารณาไมใหขาย เพราะท่ีนี่ถาทําไมดี
ลูกคาบอกตอๆ กันคร้ัง เสียช่ือเสียงแนนอน” (วัชระ ศิลปะชัย, ประชาสัมพันธชุมชนตลาด
ดอนหวาย,สัมภาษณ,25  มกราคม  2550)

2.2  ปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก ไดแก สังคมและวัฒนธรรม นักทองเท่ียว และเศรษฐกิจ เปนปจจัยท่ีมี

ผลตอการดําเนินธุรกิจชุมชนท่ีไมสามารถควบคุมได หรืออาจจะควบคุมไดบางสวนท้ังนี้ยังมีการ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาดังนั้นการดําเนินธุรกิจจึงสามารถผันแปรไดตามสภาพแวดลอมภายนอก

2.2.1 สังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคานิยมทัศนคติความตองการ และ

ลักษณะเฉพาะของคนในสังคมท่ีองคกรไปประกอบอยูคานิยมและทัศนคติเปนตัวกําหนดพฤติ
กรรมของบุคคลและมีอิทธิพลตอความปรารถนาของบุคคล ซ่ึงองคกรธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
จะตองพยายามนําธุรกิจชุมชนสินคาและบริการมาสนองใหได
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ชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย เปนชุมชนท่ียังคงอนุรักษบานเรือนท่ีสรางดวยไมและ
ใชประตูบานพับเหมือนกบับานคนจนีในสมัยรัชกาลที ่ 6 มีบรรยากาศแบบตลาดสมัยกอน ท่ีหลังคา
ตลาดประสานกันเปนหลังเดียว มีวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบเรียบงาย ผูคนภายในชุมชนมีความ
สามัคคีถอยท่ีถอยอาศยัซ่ึงกนัและกนั การคาขายเปนแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน สวนใหญตัง้ราน
ขายของหนาบานของตวัเอง โดยสูตรในการปรุงอาหารไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเปนสูตร
เกาแกดัง้เดมิของภมิูปญญาคนไทย    ตลาดดอนหวายนั้น ยังคงมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
ตลาดเกาแก ตั้งแตสมัยราชกาลท่ี 6 ปรากฏอยู อาทิเชน สภาพบานเรือนท่ีปลูกสรางดวยไมเปน
แบบหองแถว สภาพทางเดินภายในชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวายท่ียังคงเหมือนสมัยกอน

ชุมชนตลาดริมน้าํดอนหวายเปนเศรษฐกิจชุมชนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัยภูมิปญญาของ
ทองถ่ิน  โดยมีความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก และไดนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง  มาเปนแนวคิดในการดํารงชีพ ก็คือเม่ือผลิตอาหารข้ึนมาพอเพียงสําหรับการบริโภคแลว 
ท่ีเหลือก็นําออกมาขายเพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว จนถึงบัดนี้กลายเปนเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีเขมแข็ง   นั่นเปนเพราะวาคนในชุมชนมีสวนรวม มีสวนผลักดันใหเกิดการคาสรางเครือขาย
ธุรกิจทองถ่ิน  (Local Business Net)

“ผมคิดวาตลาดดอนหวายกําเนิดมาพรอมกับวิถีชีวิตท่ีเปนแบบชุมชนตลาดน้ําโดย
แทจริง เกาแก ยาวนานประวัติถาจะพูดถึงนับรอยป ไมเหมือนตลาดน้ําสมัยใหมท่ีสรางจําลองข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักทองเท่ียวเทานั้น แตบรรยากาศ กล่ินไอ มันไมมีเลย” (บําลาศ, ผูประกอบการ,
สัมภาษณ ,25 มกราคม 2550)

2.2.2 นักทองเท่ียว
เคร่ืองบงช้ีใหทราบวา องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไม คือการรักษาลูกคา

นักทองเท่ียวไวคือส่ิงสําคัญมาก ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจจะประสบความสําเร็จจะวัดจาก
จํานวนลูกคา นักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมเปาหมายของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย เพื่อทําใหทราบถึง
ปจจัยการการตัดสินใจเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดดอนหวาย

ผลจากการสัมภาษณนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาท่ีตลาดดอนหวายมีความหลากหลายและ
จากท่ีตางๆ  นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน้ําดอนหวายสวนใหญเปนนักทองเท่ียวท่ีมากันท้ัง
ครอบครัวระดับช้ันกลางข้ึนไป มียานพาหนะเปนของตนเอง อาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯและเขต
ปริมณฑลท่ีเดินทางมาเท่ียวโดยรถยนตสะดวก เปนนักทองเท่ียวท่ีชอบธรรมชาติ ชอบบรรยากาศ
ริมน้ํา ความรมร่ืน โดยไมมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาเกี่ยวของ สวนใหญเดินทางมาเพ่ือ
รับประทานอาหารและซ้ือของฝากนักทองเท่ียวจะเลือกชิมผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซ้ือหรือไมซ้ือ
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ก็ได โดยผูประกอบการจะใหความเปนกันเองยิ้มแยมแจมใส และเชิญชวนนักทองเท่ียวเลือกซ้ือ
หรือทดลองทํา นักทองเท่ียวนิยมท่ีเปนชุมชนตลาดริมน้ําเกาเนื่องจากมีรานท่ีมีช่ือเสียงต้ังอยูหลาย
ราน เชน รานเปดพะโลนายหนับ หอหมกแมประทิน ขนมหวานอัทนีย ฯลฯ บริเวณนี้ยังคงมี
บรรยากาศตลาดเกาทีชุมชนยังคงอนุรักษไว  (สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

“รูจักตลาดดอนหวายมานานแลวจากท่ีเพื่อนท่ีเคยมาเลาใหฟงคะ แตยังไมมีโอกาส
เดินทางมา เม่ือมาถึงก็ประทับใจ วันนี้มากับครอบครัวมากัน 10  คน มารถตูจาก กรุงเทพฯ ชอบมาก
กับการทองเท่ียวแบบอนุรักษแบบนี้ อยูเมืองไทย เท่ียวเมืองไทยดีกวา” (ปราณี ฮกทน, นัก
ทองเท่ียว,สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

จากการสัมภาษณนักทองเท่ียวกลาวเปนภาพรวมวา คานิยมในการทองเท่ียวของคน
เปล่ียนไปในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอนุรักษกําลังไดรับความนิยม สําหรับนักทองเที่ยวที่กําลัง
ตองการพักผอนในสถานทองเทียวท่ีมีครบท้ังอาหารและบันเทิง สถานท่ีทองเท่ียวประเภทนี้ก็กําลัง 
บูม กําลังเปนตนแบบของการดําเนินธุรกิจชุมชนของหลายๆ ชุมชน กลายเปนทางเลือกใหแกนัก
ทองเท่ียวไดทองเท่ียวมากข้ึน

“ ตลาดน้ํากําลัง บูม  ชุมชนตลาดดอนหวายอยูใกลกรุงเทพฯ  ถนนก็สะดวกสบายขับรถไม
นานก็ถึงแลวมากับครอบรัวทุกอาทิตยท่ีวาง จะมาทําบุญ ทานอาหาร และเล้ียงปลาครับ” (มารก
ไวโรจนวงศ, นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.5  ปายชุมชนตลาดดอนหวายและบรรยากาศทางเขา
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“ชอบทองเท่ียวตลาดดอนหวาย เพราะเปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ียังคงอนุรักษความเปน
ชุมชนริมน้ําสมัยกอน ท้ังอาหารการกิน   สภาพบานเรือน  เรือทองเท่ียวยังหาชมไดอยู มาท่ีนี่ใช
เวลาท้ังวันก็ไมเบ่ือ” (ชดเชย  วุฒิชัย,  นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

“ชอบมาเท่ียวท่ีตลาดดอนหวายคะ เพราะมีครบต้ังแตอาหาร คาว-หวาน ท่ีมีช่ือและ
อรอยตามตนตับหรับเดิม คิดวาจะมาทุกๆ วันหยุดเม่ือมีเวลาความจริงวันนี้อยากจะเท่ียวชมใหรอบ
แตพอดีพาเด็กเล็กมาดวยเลยเลือกท่ีจะนั่งทานอาหารในแพมากกวา อาหาร สดสะอาด และรสชาติ
อรอยมากครับ” (สุภาพ  แกวพินิจ,  นักทองเท่ียว, สัมภาษณ,15  มกราคม  2550)

จากการสัมภาษณและพูดคุยกับเจาของรานคาตางๆ พบวา แมคาจะบอกวากลุมลูกคา
ของตัวเองเปล่ียนไปมา จากท่ีเคยเปนคนในทองถ่ินมาซ้ือ ก็ไดเปล่ียนเปนคนกรุงเทพฯ เปนหลัก
โดยวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ ซ่ึงนักทองเท่ียวหรือผูบริโภคท่ีมาเท่ียวตลาดดอน
หวายแหงนี้ มีท้ังแมบาน พอบาน นักธุรกิจ ขาราชการ นักศึกษา นักเรียน ท่ีตองการจะมาลิมรสชาติ
ของอาหารและขนมท่ีข้ึนช่ือของความเปนสูตรโบราณเกาแก ดั้งเดิมอีกท้ังยังไดชมบรรยากาศเกาๆ 
ซ่ึงสวนใหญจะเปนคนนอกพื้นท่ี  ท้ังจากกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ฯลฯ  โดยเดินทาง
มาเปนครอบครัวเพื่อรับประทานอาหารและซ้ือของฝากกับบาน และมักจะพูดกันปากตอปากวา
อรอย จนขาวแพรกระจายออกไปเร่ือยๆ ทําใหคนรูจักมากข้ึน

 “นักทองเท่ียวหลายคนมาเท่ียวท่ีตลาดดอนหวายใหความเห็นวาชอบท่ีนี่ เพราะ
นอกจากจะไดล้ิมรสและสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแลว ยังลองเรือชมธรรมชาติของริมแมน้ํา
ทาจีนอีกดวยอีกท้ังยังไดซ้ือหาสินคา โดยเฉพาะอาหารการกินท่ีมีใหเลือกมากมาย และมีรสชาติ
อรอย และน่ีก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดดอนหวาย เม่ือลูกคาหรือนัก
ทองเท่ียวเขามาเท่ียวตลาดดอนหวายมากข้ึน ก็มีรายไดเขาสูทองถ่ิน เปนจํานวนมาก ทําใหคนใน
ชุมชนมีอาชีพ และมีรายไดสามารถพึ่งพาตนเองได”(วิฑูรย  อริยพงษ,  ผูประกอบการ, สัมภาษณ,
25  มกราคม  2550)

“ตั้งใจพาครอบครัวมาลองเรือคะเพราะเคยมาแลวคร้ังหนึ่งประทับใจมากซ้ืออาหารจาก
ตลาดดอนหวายข้ึนไปทานในเรือ ฟงเจาหนาท่ีแนะนําวิถีชีวิตตางๆ ของชุมชนตลาดดอยหวานท่ี
เกาแก อยากใหครอบครัวมาเท่ียวพรอมหนา วันนี้มาท้ังคุณพอ คุณแม  ลูกสาว ลูกชายคะ” (วาสนา    
แทนอินทร,  นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 30  มกราคม 2550 )
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ภาพท่ี  4.6  การทองเที่ยวแบบลองเรือชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดดอนหวาย

2.2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ปจจัยดานเศรษฐกิจประกอบดวยทรัพยากรที่มีอยูหรือขาดแคลนละแนวโนมท่ัวๆ ไป

ของเศรษฐกิจท่ีมีผลตอองคกรสําหรับธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลเปน
อยางมากตอจํานวนนักทองเท่ียว  สงผลตอรายไดของธุรกิจชุมชนดวย

จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจไมคอยมีผลอะไรตอการ
ท่ีจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีชุมชนตลาดดอนหวายแหงนี้ เพราะการเดินทางสะดวก ระยะ
ทางไมไกล คาใชจาในการเดินทางอยูในระดับท่ีรับไดและการมาเท่ียวท่ีนี่คาใชจายไมสูงมา
คร้ังเดียวไดเท่ียวท้ังวันครบวงจร อาหารก็ราคาไมแพงสด ใหม ทุกวัน

“เศรษฐกิจของชุมชนตลาดดอนหวายถือวาอยูในระดับขาขึ้นเพราะนักทองเที่ยวกําลัง
ใหความสนใจเดินทางมาเท่ียวท่ีนี่มากข้ึนโดยเฉพาะวันเสาร – อาทิตยและวันหยุดราชการตางๆ การ
คาท่ีนี่เลยมีหลายหลาย  เชน  รานอาหาร  รานขนมหวาน  รานผลไม  รายของฝากตางๆ การ
แลกเปล่ียนซ้ือขายเดินข้ึนทุกวันท่ีนี่“ (ชาญศักดิ์ วุฒิสังคะ, ประธานสภา อบต., สัมภาษณ, 15  
มกราคม  2550)
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ภาพท่ี  4.7  บรรยากาศการซ้ือขาย  - ทองเท่ียวในตลาดดอนหวาย

   “ตลาดดอนหวาย จึงนับไดวาเปนตลาดน้ําอีกแหงหนึ่ง ท่ีมีการนําเอาภูมิปญญาชาวบาน
มาใชใหเกิดประโยชนและสามารถรักษาความเอกลักษณของตลาดน้ําท่ีมีความเกาแก โดยการผสม
ผสานกลยุทธการส่ือสารการตลาดกับการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน สรางรายไดใหกับชุมชน ทําให
ชุมชนเขมแข็งและเปนปกแผน สรางศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิแกชาวชุมชนดอนหวาย ชวยใหบรรพชน
ของชาวดอนหวายไดดํารงชีวิตอยูบนแผนดินนี้อยางสงบสุขเปนเวลายาวนาน“ (บัญชา วุฒิสังคะ,
กํานันตําบลบางกระทึก, สัมภาษณ, 10  มกราคม  2550)
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“ชุมชนตลาดดอนหวายไมเหมือนตลาดน้ําท่ัวไปท่ีนี่มีมาตรฐานดานราคา ความสด   
ใหม  กลยุทธการใหชิมฟรี  การบริการท่ีเนนความสะดวก รวดเร็วของลูกคา ไมดีไมคิดเงิน นัก
ทองเท่ียวจึงสบายใจท่ีมาจับจายที่นี่และจะไดของดีกลับไปอยางแนนอน” (บูญมี คําทอง, นัก
ทองเท่ียว, สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.8  ปายบอกราคาสินคาและการชิมฟรี

“ผมรวมงานกับชุมชนตลาดดอนหวายกวา 5 ปท่ีจัดทัวรมาลงท่ีนี่ทุกวันเสารจะมีทัวร
ชาวจีน จากบริษัท ฮันตา  โหยงเซิง  ประมาณ 50 คน   ตอวัน   ออกจากรุงเทพฯ – ตลาดดอยหวาย
ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมงเราติดตอประสานงานไวกับกํานันบัญชา มาลงทาเรือกํานันใหญ มีบริการ
อาหารกลางวัน อาหารวางบนเรือ มีบริการเรือลองชมวิถีชีวิตชาวริมน้ํา และใหอาหารปลาท่ีทาเรือ
ของวัดไรขิง จะมีไกดชาวไทย บรรยายเปนภาษาจีน ลองไป-กลับ เสร็จแลวจะปลอยใหนัก
ทองเท่ียวชิมอาหาร ทําบุญ แขกท่ีมาชอบและประทับใจทุกกรุป ” (พิชัย  นาคมุข,  ศรีสุเทพทัวร,
สัมภาษณ,25  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.9  นักทองเท่ียวมาทําบุญท่ีวัดคงคาราม (วัดดอนหวาย)
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ตอนท่ี  3  การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญในการวางแผนดาน

การส่ือสารการตลาด เพราะการส่ือสารการตลาดเปนหัวใจสําคัญท่ีทําใหธุรกิจสามารถดําเนินอยูได
ชุมชนตลาดดอนหวายไดใหความสําคัญกับกิจกรรมดานการส่ือสารการตลาดอยางมาก

ในการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดนํ้าท่ีกําลังไดรับความนิยมมากในปจจุบัน

“ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายมีอายุเกาแกนับรอยป บางคนอาจจะเห็นวามีช่ือเสียงแลว
ไมตองทําส่ือมากมายแตความจริงแลวไมถูกตองการท่ีเราเปนตลาดเกาแกยิ่งตองรักษาและใหขอมูล
กับลูกคามากข้ึนวาตอนนี้เรากําลังทําอะไร มีอะไรใหมท่ีนาสนใจ เพราะคูแขงมีเยอะข้ึนตลาดนํ้า
ใหมๆ เกิดข้ึนมากมาย นักทองเท่ียวอาจจะเปล่ียนใจเม่ือไหรก็ไดเราตองมีส่ือตางๆเพ่ือดึงดูหรือบอก
เลาใหเขาทราบเสมอ ตองลงทุนกันหนอย ”(บําลาศ  บัญชรมาศพร , สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.10  รานเปดพะโลนายหนับมีชื่อเสียงเจาแรกของตลาดดอนหวาย

ผูวิจัยพบวา การส่ือสารการตลาดท่ีชุมชนตลาดดอนหวายนํามาใชโดยใชเคร่ืองมือการ
ส่ือสารการตลาด คือ การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ การขายโดยใชพนักงาน การบริการ
ลูกคา  พฤติกรรมของพนักงาน  การส่ือสาร ณ จุดขาย  บรรจุภัณฑ  และการโฆษณา  โดยจะแบงผล
การศึกษาในแตละสวนท่ีไดจากการเก็บขอมูล ดังนี้

- การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีการใชเสนอความ
พิเศษของสินคาหรือกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ  เชน การลดราคา การแจกของแถมการชิงโชค 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงเสริมการขายพอคาคนกลางเพ่ือกระตุนรานคาซ้ือสินคาไปขายมาก
ข้ึน
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“ท่ีรานของเราจะมีชวงนาทีทองคือคนท่ีซ้ือครบ 500 บาทในช่ัวโมงนี้จะไดลดราคาใน
สินคาช้ินตอไปถึง 50% ลูกคาชอบมากมาคอบถามวาตอนน้ีถึงชวงเวลาลดราคาหรือยังจะคอย หรือ
ไมก็มีของขวัญพิเศษในเทศกาลปใหม สงกรานต ปใหมท่ีผานมาเราแจกอ่ังเปาสวนลดคนละ 20 
บาท ขางในซองจะมีคูปองสวนลดและบัตรอวยพรปใหม เราทําแบบนี้เปนประจําจนตอนนี้ราน
อ่ืนๆทําตามกัน ” (อัธนีย  คงสุข,  สัมภาษณ, 25  มกราคม 255 )

- การประชาสัมพันธ ( Public  Relations ) การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อมุงสรางภาพ
พจนท่ีดีใหแกสินคาหรือองคกร ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมสงเสริมประเพณีท่ีดีงาน
และสนับสนุนใหลูกคามีสวนรวม  ตลอดจนการเผยแพรขาวสารของชุมชน

“ปายท่ีทางชุมชนสนับสนุนแกตลาดดอยหวายคือปายบอกทางเพ่ืออํานวยความสะดวก
แกนักทองเท่ียว ปายรณรงคตางๆ ปายคัทเอาทเชิญชวนรวมงานประจําป หรือกิจกรรมพิเศษๆ ท่ีจะ
จัดข้ึนหรือปายบอกตําแหนงหรือโซนตางๆจะจัดทําในลักษณธงราว สีสันสวยงามสดใส ชัดเจน  
ปายจุดจอดรถ ปายหองสุขา อะไรเหลานี้ทางชุมชนจะสนับสนุนงบประมาณเอง” (ชาญศักดิ์
วุฒิสังคะ, สัมภาษณ, 10  มกราคม  2550)

ภาพท่ี 4.11 ปายรณรงคการรักษาความสะอาดของแมน้ําทาจีนซ่ึงติดอยูตลอดทางเดินในชุมชน
ตลาดดอนหวาย

- การส่ือสาร ณ จุดขาย (Point-of-Purchase or Merchandise Ma-terials) วัสดุโฆษณาท่ี
ติดตัวไว  ณ จุดขายสินคา ไดแก โปสเตอร ธงราว  สต๊ิกเกอรและการจัดหนาราน  ชิมอาหารและ
ขนมฟรี   ชวงลดราคานาทีทอง ซ้ือ 1 แถม 1
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“ชุมชนตลาดดอนหวายไมเหมือนตลาดน้ําท่ัวไปท่ีนี่มีมาตรฐานดานราคา ความสด   
ใหม  กลยุทธการใหชิมฟรี  การบริการท่ีเนนความสะดวก รวดเร็วของลูกคา ไมดีไมคิดเงิน นัก
ทองเท่ียวจึงสบายใจท่ีมาจับจายที่นี่และจะไดของดีกลับไปอยางแนนอน” (บูญมี คําทอง, นัก
ทองเท่ียว, สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.12  ปายบอกราคาสินคาและการชิมฟรี

ภาพท่ี 4.13  ธงราวท่ีบอกเขตพื้นท่ีของตลาด
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- บรรจุภัณฑ  (Packaging)   คือ  หีบหอสําหรับบรรจุสินคาหรือโชวสินคาท่ีทําหนาท่ี
ส่ือสารสรรพคุณ วิธีการใช และกลุมเปาหมายของสินคา ผานฉลาก การออกแบบมีโลโกของสินคา
ท่ีไดรับรางวัลหรือช่ือรานท่ีสรางช่ือเสียง เชน ขนมตาลปาไขหรือเปนพะโลนายหนับ สีสันท่ีใช
บรรจุภัณฑ จัดเปนเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดตัวสุดทายกอนท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคา

“ท่ีรานจะเนนส่ือโฆษณา คือ ถุงหิ้ว เพราะถือวาเปนส่ือท่ีเคล่ือนท่ีถือไปไหนใครๆ
ก็เห็นวารานขนมตลาด ปาไข  มาแลว จึงใชกลยุทธนี้มาตลอด หลาย ๆ รานท่ีนี่ก็ทําเชนนี้  ขนมตาล
ปาไขมีช่ือเสียพอสมควรแลว คนรูจักแมแตกระท่ังท่ีกรุงเทพ ฯ ก็ตามใชถุงหิ้วแบบนี้เลยคะ เพียงแต
เปล่ียนท่ีอยูเบอรโทรเทาน้ัน”(จิตสุภาคย  จิตสุภาค,  ผูประกอบการ, สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.14  ถุงสินคารานขนมตาลปาไขท่ีเปนส่ือประชาสัมพันธเคล่ือนท่ี

ภาพท่ี  4.15  บรรจุภัณฑท่ีชุมชนตลาดดอนหวายใชในการบรรจุ
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“ท่ีรานปาประทินหมูยอ จะใชใบตองมาหอหมูยอและมัดมาตลอดลูกคาชอบมากเพราะ
ปลอดภัยและประหยัดทรัพยากรดวย เราทําแบบนี้มาต้ังแตเร่ิมขายเปน 10ป แลว ตอนนี้มีน้ําพั้น
ผลไมรวมเราใชขวดบรรจุกันสดแลวขายวันติอวันขายดีมากคะ และน่ีคือจุดขายและเปนการ
โฆษณาไปในตัวดวย ” ( ประทิน,สัมภาษณ,25  มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.16  ตัวอยาง  บรรจุภัณฑ    (ถุงพลาสติก)

“ท่ีรานจะนําโลโกของรายการที่นําสินคาของเราไปโฆษณาใหจนเปนท่ีรูมาติดอยูท่ีถุง
ขนมดวยลูกคาเห็นแลวจะไดม่ันใจวาถูกรานและอรอยจริง มีเบอรโทรติดตอได ส่ังของได เรารับ
ประกันความอรอย ถือไปท่ีไหรใครจะไดจําตราสินคาได ”(ประทิน,สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550)

- การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) การส่ือสารผานบุคคลหรือพนักงาน 
ซ่ึงมีหนาท่ีกระตุนใหกลุมเปาหมายสนใจซ้ือสินคา ไดแก พนักงานขายหนาราน แตท่ีชุมชนตลาด
ดอนหวายจะใชพนักงานยืนประจํารานและมีเจาของรานกํากับดูแล พนักงานขายประจําหนาราน  
นับวาไดผลมากเพราะที่ตลาดดอนหวายเราเนนการใหความรูเร่ืองสินคาตาง ๆ ดวยการกลาวถึง
สรรพคุณตางๆ ของสินคาท่ีแตละรานมีไมเหมือนกัน รานคาจึงมีพนักงานประจําหนารานคอยให
ความรูแกลูกคาตลอดท้ังวัน เปนการส่ือสารระหวางบุคคลซ่ึงมีสวนสําคัญและดึงดูดความสนใจ
ลูกคาโดยเฉพาะรานท่ีมีลูกคามากจนไมสามารถมองเห็นสินคาก็จะใชพนักงานขายออกมาตอนรับ
และโฆษณาถึงสรรพคุณ ความอรอยของสินคา หลายรานมีการจัดพักงานท่ีนาตารูปรางสวยแตงตัว
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สวย มาดึงดูดลูกคา เสนอขายสินคาและบริการตางๆ ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานบาง 
เชน ใชไมคลอย เพื่อความสะดวกและดูทันสมัยเขามาพูดคุยและทักทายลูกคาอยางเปนกันเอง

            

ภาพท่ี  4.17  พนักงานขายหนารานเปดพะโลนายโอ ท่ีเนนสาวสวย คอยบริการแนะนําสินคา

- การบริการลูกคา (Customer Service) การบริการหลังการขายสินคาสงของถึงรถหรือ
ชวยแนะนําวิธีการทําแบบงายๆ เพื่อใหบริการท่ีดีแกลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคา
นอกจากนี้อาจหมายรวมถึงการการันตีหรือรับประกันสินคาดวย โดยเฉพาะถาไมอรอยไมสด
คืนเงิน

“รานเปดพะโลนายหนับ มีความทันสมัยมาก ใชพนักงานสาวสวยมาคอยบริการจัดคิว 
และแจงราคาแกลูกคามีท่ีสําคัญพนักงานขายทุกคนมีอัธยาศัยดีมาก  แตงกายสะอาดสะอาน  มีความ
เปนกันเอง  ” (สุนีย วองพานิช,สัมภาษณ,10  มกราคม  2550)

ภาพท่ี 4.18 พนักงานขายรานเปดพะโลนายหนับท่ีเนนการแตงการสะอาดรูปแบบเดียวกัน และมี
จํานวนมากคอยบริการ
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- พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior)  พฤติกรรมตางๆ ของพนักงานซ่ึงจะ
มีผลตอภาพพจนของสินคา ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการฝกพนักงานประจํารานหรือแมแต
เจาของรานจะมีอัธยาศัยท่ียิ้มแยมและมีความเปนกันเอง

ภาพท่ี 4.19  พนักงานขายหนารานขนมตาลปาไขท่ีเนนการบริการและมีอัธยาศัยท่ีดีแกลูกคา

ภาพท่ี 4.20  พนักงานหนารานของแพทาจีน กําลังเชิญชวนลูกคาเขารานและแนะนําเมนูอาหาร

“ชอบท่ีรานคามีพนักงานขายคอยบอกราละเอียดตางๆของสินคาเพราะบางคร้ังเรามา
เปนคร้ังแรกยังไมรูจักตัวสินคานี้เลย เขาแนะนําดีมากคะ เลยตัดสินใจซ้ือเลย  บางรานมีการสาธิต
และแนะนําวิธีทําอาหารดวยคะ” (ประภาพร  นาคโกศล, นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 10 มกราคม 
2550)
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 “ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายใชส่ือบุคคลชวยในการสงเสริมธุรกิจของแตรานชุมชน
ตลาดดอนหวายเปนท่ีรูจักท่ัวไปจากการที่ผูท่ีมาทองเท่ียวประทับใจ และกลับไปบอกตอกันวา
ตลาดดอนหวายมีดี นาสนใจ ตามหลักคนมักจะพูดคุยกับคนรอบตัวเปนลําดับแรก ถึงแมปจจุบัน
การติดตอส่ือสารจะทันสมัย  ไมวาจะเปนโทรศัพท   อี - เมล  แตคนสวนใหญก็ยังเลือกท่ีจะพูดคุย
หรือส่ือสารกับคนรอบตัว  คนใกลตัวกอน  และการคุยกับคนรอบตัวนี้จะมีเนื้อหาสาระกวาการคุย
กับคนรอบนอก เพราะมีความชอบท่ีเหมือนกัน จากคนท่ีเคยมาบอกตอๆ  กันวาดอนหวายมีอะไรดี
คนท่ีรับฟงก็อยากมาดวยตนเองสักคร้ังแลวพอมาแลวก็ติดใจมาเปนประจําชักชวนกันมาทุกวันหยุด
หรือหาอยากรับประทานของอรอยอาหาร คาว  - หวาน  ตองมาท่ีดอนหวาย  ทําใหชุมชนดอนหวาย 
แหงนี้กลายเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวส่ือกลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีนอกจากจะทําใหเกิดการเปล่ียน
แปลงทางดานเศรษฐกิจแลว ยังเขามาเปนสวนหน่ึงของการเปล่ียนแปลง”  (ธนัญญา  เกษมสันต,  
ททท.จังหวัดนครปฐม,  สัมภาษณ, 15  มกราคม  2550 )

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายต้ังแตเวลา  8.00 – 16.30 น .เราจะได
ยินประชาสัมพันธของชุมชนพูดคุยและนําเสนอกิจกรรมท่ีจัดข้ึน หรือแมกระท่ังประวัติความเปน
มาท่ีคนรุนหลังอาจจะลืมไปหรือไมรูมาเลาสูกันฟงใหมกลาวถึงการทําบุญตักบาตรที่วัด การให
อาหารปลา การทองเท่ียวอยางไรใหสนุกท่ีชุมชนตลาดดอนหวาย ทางประชาสัมพันธจะใชเวลา
คร้ังละประมาณ 30 นาที ในการเสนอขาวสาร แจงประกาศตางๆ และพูดคุยซ่ึงจุดประชาสัมพันธจะ
อยูท่ีวัดคงคารามหรือวัดดอนหวาย จะทําหนาท่ีอยางต้ังอกต้ังใจ นําเสนอขาวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนตลาดดอนหวายเชิญชวนนักทองเท่ียวใหมารวมกิจกรรมตางๆ  ท่ีชุมชนจัดข้ึนเพราะบางคร้ัง
นักทองเท่ียวมาอาจจะยังไมรูวาจุดไหนคืออะไร อาจจะเดินไมถูก เม่ือไดยินเสียงประชาสัมพันธจะ
เกิดการรับรูและเขาใจไดมากข้ึน  นักทองเท่ียวก็ชอบท่ีจะรับฟงการประกาศหรือแจงเร่ืองราวตางๆ 
ดวยเพราะไดท้ังความรูและไดรวมกิจกรรมตางๆ กับชุมชนตลาดดอนหวาย

“ผมเร่ิมงานต้ังแต เชา – เย็น พูดใหขอมูลเชิญชวนนักทองเท่ียวมาทําบุญ หรือรวม
กิจกรรมตางๆท่ีชุมชนจัดข้ึน วันหยุดเหน่ือยมากตองพูดท่ังวัน บางคร้ังรานคาใดมีกิจกรรมพิเศษ
สําหรับลูกคาก็มาฝากแจงไดเลย ผมนั่งประจําอยูท่ีวัดดอนหวายครับ บางคร้ังพูดประวัติตลาดน้ํา
แลวก็อาจจะพูดธรรมะกลอมเกาจิตใจผูคนไปดวย นักทองเท่ียวแวะมาทักทายมากมาย บางคนแวะ
มาพูดคุยสอบถามเร่ืองราวตางๆ เราตองรอบรู เปนประชาสัมพันธจะรูนอยไมไดเลย  ตองพูดชัดเจน   
เสียงไมแหบแหง  เขาถามเราตอบไดเร่ืองราวตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเราตองรู” (วัชระ  ศิลปะชัย, ประชา
สัมพันธ, สัมภาษณ,15 มกราคม  2550 )
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ภาพท่ี  4.21  คุณวัชระ   ศิลปะชัย  ประชาสัมพันธชุมชนตลาดดอนหวาย

การโฆษณา (Advertising การโฆษณาอาจใชส่ือท่ีเปนส่ือมวลชน  เชน  วิทยุโทรทัศน
(รายการเกี่ยวกับอาหารการทองเท่ียว)  วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสารหรือส่ือท่ีเปนเฉพาะ
กลุม (อสท.)  แผนพับ  โบวชัวร  ธงราว  และอินเตอรเน็ต ลงโฆษณาใน Web ของ ททท. หรือลง
โฆษณาในนิตยสาร  อสท.  นิตยสารการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม  รายการโทรทัศนมาถายทํา
เพื่ออกอากาศ รายการสารคดีการทองเท่ียว ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย สวนใหญจะเปนการ
โฆษณาใหทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสินคา ของแตละราน สวนใหญจะเปนส่ือธงราว ปายไฟหนา
ราน  บรรจุภัณฑของแตละรานคา ส่ือโบวชัวร  ส่ือคัทเอาท  โทรทัศนและนิตยสาร  เพื่อจูงใจใหคน
ตัดสินใจซ้ือหรือสนใจในตัวสินคานั้น

ภาพท่ี  4.22  ธงราวท่ีบอกเขตพื้นท่ีของตลาด
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“ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการโฆษณา ทุกรูปแบบมีการโฆษณาถึงตัวสินคาเชน 
เปดพะโลนายหนับ, ขนมหวานอัธนีย ,ขนมตาลปาไข  จะพูดคุยถึงรสชาติอรอย สดใหมทุกวัน เปน
สูตรดั้งเดิมท่ีสืบทอดตอกันมาหลายชวงอายุคน  ใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากสวน จากชุมชนของดอนหวาย
เองทั้งหมด และท่ีสําคัญทุกตัวสินคาไดรับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุขในการ
ตรวจสอบความสะอาด ความใหมสด  ลูกคาทราบขอมูลแลวตัดสินใจซ้ือสินคา ” (อัทนีย  คงสุข, 
ผูประกอบการ, สัมภาษณ,15  มกราคม  2550)

   ภาพท่ี  4.23  ปายรานท่ีบอกถึงความเปนมายาวนานของราน

ภาพท่ี  4.24  ปายโฆษณาท่ีประกาศถึงการไดรับรางวัลการันตีความอรอย

ผูวิจัยพบวา ท่ีนาสนใจคือชุมชนตลาดดอนหวายมีการจัดทําส่ือต้ังแตส่ือโฆษณา 
รณรงคท่ีนี่จะเนนเร่ืองการชวยกันรักษาความสะอาดท้ังบนบก และในแมน้ําตลอดแนวทางเดินใน
ตลาดดอนหวายจะเห็นปายรณรงครักษาความสะอาดตลอดทาง และมีการแบงสวนของการจัดวาง
สินคาเชน โซนตลาดสินคาชนิดใด ก็จะมีธงราวบอกโซนไวอยางชัดเจนลูกคาสามารถสังเกตเห็นวา
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เรากําลังเดินอยูโซนใดและจุกตอไปคือโซนอะไร ส่ือท่ีใชเปนปายบอกทาง  ธงราว และปายไฟหนา
รายตาง ๆ ซ่ึงรานท่ีไดรับความนิยมหรือส่ือตาง ๆ มานําเสนอความอรอยก็จะติดโลโกของส่ือนั้นไว
หนาราน บางรานส่ือโทรทัศนท่ีเดินทางมาถายทํารายการก็จะนําโลโกสถานีมาติด โลโกหนังสือ
พิมพมาติด หรือบทความท่ีไดเสนอในขาวไปมาติดเปนเคร่ืองหมายการันตีไววารานนี้มีดีอะไร 
อรอยมากแคไหน ลูกคาผานไปผานมาก็เห็นถึงความนาเช่ือถือจึงตัดสินใจซ้ือ ท่ีสําคัญปายรานตางๆ 
จะแตงสีสนสดใสและตามดวยรายละเอียดปลีกยอยเชน ขนมตาลปาไข เจาแรก เจาเดียว, เจเล็ก ปลา
ทูตมเค็มสูตรโบราณ, ปลากริมไขเตา เจาเกาสืบทอดมาหลายสิบป ฯลฯ

“ ปายท่ีรานแนนจนไมไมท่ีจะติดแลวเพราะส่ือตาง ๆ เดินทางมาทํารายการ มาถายราย
การเราเชน ชอง 3,5,7,ITV ก็มา เราก็ขอโลโกไวทําเพื่อข้ึนปายโฆษณา บางส่ือทํามาใหเราเลย  เรา
ไดออกอากาศจริง ส่ือตางๆ มาจริงลูกคาเห็นก็ม่ันใจวาอรอยแนนอน  ยอดขายเพิ่มข้ึนมากจนตอนนี้
มีส่ือใหมๆมาทํารายการคงไมมีท่ีติดแนนอน”  (บําลาศ  บัญชรมาศพรรณ ,สัมภาษณ,10 มกราคม 
2550)

ภาพท่ี  4.25  ส่ือโทรทัศนท่ีเขามาถายทํารายการและเปนโลโกหนารานท่ีการันตีความอรอย
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โทรทัศนเขามามีบทบาทตอชุมชนตลาดดอนหวายโดยท่ีตลาดไมตองเสียคาใชจายใน
การเขาเวลาเลย เพราะรายการตางๆท่ีเจามาถายทํารายการนําภาพไปออกอากาศคนก็รูจักตลาดดอน
หวายมากข้ึนมีความตองการอยากจะมาสัมผัสจริงสักคร้ัง

“ปาข้ึนปายวาเจาแรก เจาเดียวคือท่ีนี่มีเราทําปลาสลิดตากแหงเปนเจาแรกขายมาตั้งแต
ลุยยายคะ แตเจาอ่ืนๆ  มาทําทีหลัง ลูกคาจะไดทราบและหาเจอ  ใครจะไปข้ึนปายซํ้าไมไดเราแจง
แกกรรมการตลาดชุมชนกอน ลูกคาม่ันใจไดวาเราคือเจาแรกเจาเดียวท่ีนี่จริง” (ปาทิพ, สัมภาษณ,
15  มกราคม  2550)

“จากท่ีมีคนเดินทางมาเท่ียวชิม และชมชุมชนตลาดดอนหวายมากขึ้นส่ือมวลชนจึงได
เขามามีบทบาทคือไดเขามาถายทํารายการโทรทัศน เชน รายการกินไปเท่ียว ,อรอย ชอง 5, รายการ
ตะลอนทัวร ฯลฯ เพื่อนําเสนอวิถีชีวิตของชุมชนตลาดดอนหวายท่ีมีความเกาแกและยังคมมีการรวม
ตัวกันประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม บางรายการมานําเสนอวิถีชีวิตต้ังแตสมัยอดีต – ปจจุบัน ,บางราย
การนําเสนออาหารคาว -  หวานท่ีมีอยูในตลาดดอนหวาย สัมภาษณเจาของสูตร เจาของรานและ
สัมภาษณนักทองเท่ียว  ใหเห็นถึงบรรยากาศท่ีตลาดดอนหวาย ผูชมรายการท่ีชมอยูจึงอยากลองไป
เท่ียว ทําใหผูคนรูจักชุมชนตลาดดอนหวายมากท่ัวทุกแหงท่ัวประเทศซ่ึงรายการท่ีมาถายทํามาถาย
ทําฟรี” (ยงยุทธ  คงสุข, สัมภาษณ, 25   มกราคม  2550)

ภาพท่ี  4.26  โลโกส่ือโทรทัศนท่ีเขามาถายทํารายการ
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ภาพท่ี  4.27  ภาพถายคนดังและดาราท่ีแวะมาเยี่นมรานมณฑลเบเกอรร่ี

จากการสัมภาษณและพูดคุยกับผูนําชุมชนและผูประกอบการรานคาทราบวา ส่ือ
ส่ิงพิมพ ในท่ีนี้หมายรวมถึงใบปลิว โบวชัวร บัตรลองเรือ หนังสือพิมพและ นิตยสารจากการ
สัมภาษณผูประกอบการ พบวา  ส่ือส่ิงพิมพท่ีเขามาท่ีตลาดดอนหวายรายแรก  คือ หนังสือพิมพ
ไทยรัฐ  สมัยนั้นเปดพะโลนายหนับกําลังมีช่ือเสียงจึงเปนการประชาสัมพันธไปดวย และตอมาส่ือ
หนังสือพิมพรายวันหลายๆ สํานักก็เขามาสัมภาษณและนําเสนอในบทความ   ในขาว  จนเปนท่ีรูจัก 
นิตยสารคูสรางคูสม  นิตยสารสูแลวรวย   สวนชุมชนตลาดดอนหวายเองก็ไดจัดทําโบวชัวรแนะนํา
ชุมชนตลาดดอนหวายดวยเปนการนําเสนอความเปนมาสินคาและบริการ อาหารคาว - หวานท่ีข้ึน
ช่ือของชุมชนตลาดดอนหวาย และทางการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมก็ไดนํารายละเอียดตางๆ  นี้ไป
ลงในวารสารทองเท่ียวของจังหวัดและเอกสารแนะนําสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมดวย 
นับไดวาส่ือส่ิงพิมพก็เปนส่ือท่ีนักทองเท่ียวจะไดทราบขอมูลรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับชุมชนตลาด
ดอนหวายมากข้ึน

“ท่ีตลาดดอนหวายคุณม่ันใจไดเลยวาจะไดรับอาหารท่ีสด สะอาดและทุกรานไดรับ
รองมาตรฐานอาหาร จากกระทรวงสาธารณสุขท้ังส้ินไมงั้น ทางคณะกรรมการตลาดจะไมอนุญาต
ใหขายและทุกเดือนจะมีเจาหนาท่ีมาตรวจ โดยการสุมราน  เราละตองคอยรักษามาตรฐานตรงนี้ไว”
(เจตุน รานกุงเผา, สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550)
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ภาพท่ี 4.28 ปายโฆษณาสินคาท่ีไดรับการรับรองความสะอาดและปลอดภัยจากกระทรวง
สาธารณสุข

จากการสัมภาษณนักทองเท่ียว จะม่ันใจกับทุกรานอาหารท่ีนี่เพราะทุกรานมีมาตรฐาน
รับรองความสด สะอาด รวมท้ังปายรานท่ีมีโลโกรายการอาหารดังๆท่ีมาถายทําแสดงวาอรอยจริง
และนาสนใจ สําหรับโซนท่ีทุกคนตองแวะมาคือโซนอาหารแพ ทุกแพจะมีนักทองเท่ียวแนนมาโดย
เฉพาะวันหยุดเสาร – อาทิตย ท่ีนั่งไมพอรองรับลูกคา นักทองเท่ียวก็ไมไดเดือนรอนตรงนั้นเพราะ
แพมีใหเลือกมากมายรสชาดใกลเคียงกันหมด ราคาเทากัน การบริการดีทุกราน ประทับใจที่มา

“รานคาตลาดดอนหวายจะมีวิธีการแนะนําตัวเองใหนักทองเท่ียวรูจักโดยการทําโบว
ชัวรขนาด A4 หนาหลัง เพื่อใหนักทองเท่ียวทราบระละเอียด อยางแพทาเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุคเรามี
รายละเอียดของการลองเรือ ตารางเวลาของการลองเรือ บริการพิเศษบนเรือ ราคาคาลองเรือ เพื่อให
นักทองเท่ียวทราบราคาท่ีแนนอนระยะเวลาจะไดเผ่ือเวลาในการทองเท่ียวดวย เรือเราจะเต็มทุก
เท่ียวยิ่งวันหยุดดวยแลวมีการมาจองต๋ัวลวงหนาเลย  ” (สวัสดิ์ นิ่มอนงค, สัมภาษณ, 25  มกราคม  
2550 )
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ภาพท่ี  4.29  ตัวอยางใบปลิวของเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

ภาพท่ี  4.30  ตัวอยาง  บัตรลองเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

  “ ท่ีรานจะมีโบวชัวรแนะนําคําวา รานขนมหวานอัทธนีย และท่ีสําคัญมีบริการสอนทํา
ขนมหวานแบบตนตําหรับฟรีเพียงแตใหทานรวมกลุมมาหรือเชิญทางรานไปสอนใหก็ไดเรายินดี
อยางยิ่งท่ีจะสืบทอดและถายทอดความรูสูคนรุนหลัง เราไมหวงสูตรใครถามเราตอบไดขนมบาง
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อยางเราพิมพสูตรแจกฟรีแตสวนใหญจะมายืนชมการสาธิตหนารานมากกวา” (ยงยุทธ คงสุข,
สัมภาษณ,25  มกราคม  2550)

  

ภาพท่ี 4.31  พนักงานท่ีรานขนมหวานอัธนียกําลังสาธิตการทําขนมฝอยทอง ซ่ึงมีวิธีทําแบบดั้งเดิม
ใหลูกคาชมและชิมฟรี

      ภาพท่ี  4.32 รานกุลทิพยหม่ีกรอบ  กําลังสาธิตการทําหม่ีกรอบสูตรโบราณ

“ไดเห็นโฆษณาตลาดดอนหวานใน นิตยสาร ททท. คะ ภาพสวยงามมากมีกล่ินไอของ
ความเปนชุมชนตลาดน้ําแบบเกาแกอานบทความแลวสนใจอยากมาดวยตนเอสักคร้ัง คิดวาถาเร่ือง
ส่ือส่ือนิตยสารก็เหมาะมากสําหรับลงขาวสถานท่ีทองเที่ยวเราสามารถเก็บขอมูลท่ีลงไวสําหรับการ
เดินทางก็ไดเอาภาพสวยไวเปนท่ีระลึกก็ได” (อนุรักษ ลือชัย, นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 25  มกราคม 
2550)
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 ภาพท่ี  4.33  ลูกคาท่ีรูจักตลาดดอนหวายจากนิตยสาร  อสท .

“หนังสือพิมพไทยรัฐมาสัมภาษณรานของปา ปลาทูตมเค็มสามรส – ปลาทะเพียรตม
เค็มสามรส  เพื่อลงบทความสูแลวไมจนเปนการเลาประวัติของรานและของคุณพอ คุณแม จนมาถึง
รุนเราท่ีอยูคูและคาขายกับตลาดดอนหวายมานับสิบๆ ป และยังคงความนิยมดวยรสชาติท่ีอรอย
แบบตนตําหรับเกาหาทานที่ไหนไมไดถาอยากทานตองมาท่ีเรา นี่ไมใชพูเลนๆ นะลูกคามาคุยใหฟง 
ก็เลยดีใจวาเราลงโฆษณาไปดวยในตัวหนังสือพิมพไทยรัฐดังมากคนอานท่ัวประเทศ ท่ีสําคัญ เขา
ลงฟรีคะ” (เล็ก  รอดสุวรรณ, สัมภาษณ, 25 มกราคม  2550)

               

ภาพท่ี  4.34  ส่ือส่ิงพิมพท่ีรานคานําโลโกมาติดหนาราน
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สรุปจากการสัมภาษณและศึกษาพบวาส่ือประชาสัมพันธท่ีชุมชนตลาดดอนหวายนํามา
ใชมาท่ีสุดคือปายโฆษณา ปายช่ือราน และท่ีมีรางวัลการันตีความอรอยจากส่ือตางๆ ท่ีเขามาถายทํา 
โดยรานคานําโลโกของส่ือนั้นๆมาติดโชวหนารานเพ่ือรับรองความอรอยแกลูกคาคนอ่ืนๆ ซ่ึงก็ได
ผลและเปนท่ี ช่ืนชอบของนักทองเท่ียว อีกประเดด็นหนึ่งการท่ีแตละรานจะจัดทําปายนั้นจะตองมี
งบประมาณของตนเอง ทางชุมชนแครับทราบขนาดของปายจุดติดต้ังและประเภทของปานเทานั้น 
เพราะแตละรานจะใชเงินท่ีเปนรายไดของรานมาทําปายตามที่ตองการตามกําลังทรัพย และเปนท่ีนา
สังเกตวาบริษัทเคร่ืองดื่มหลายยี่หอเขามาสนับสนุนงบประมาณการทําปายดวยโดยข้ึนโลโกของ
เคร่ืองดื่มนั้นดวย ทางรานก็ยินดีเพราะราคาคาทําปายสูงมาก

ภาพท่ี 4.35  ตัวอยางปายท่ีไดงบสนับสนุนจากสินคาภายนอก (เคร่ืองดื่มเปบซ่ี)

บัญชา วุฒิสังคะ กลาววาเราไมมีงบประมาณมากท่ีจะมาทําส่ือประชาสัมพันธจึงไดมี
การประชุมรานคาแตละรานก็มีงบประมาณในการทําส่ือเองรานไหนมีกําไรลูกคาเยอะเนนส่ือไดจะ
ทําเทาไหรก็ได รานไหนงบนอยก็ทําพอประมาณ แตการท่ีชุมชนตลาดดอนหวายมีสินคาที่มีช่ือ
หลายรานเชน เปดพะโลนายหนับ ขนมตาลปาไข ขนมหวานอัทธนีย เสมือนเปนโลโกของท่ีนี่ ใคร
อยากทานก็ตองมาท่ีนี่ถือวารานคาอ่ืนๆก็ไดรวมคาขายตรงน้ีดวย คิดวาส่ือท่ีจะตองทําตอไปใน
อนาคตคือ ส่ือจราจร ปายบอกทานเพ่ิงเพราะตอนนี้เสนทางท่ีมาจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมาท่ี
นี่ไดหลายเสนทาง เรากําลังดําเนินการอยูรวมท้ังปายบอกทางภายในหรือปายบอกจุดรานคาตางๆ ก็
กําลังดําเนินการเพิ่ม เพื่อใหนักทองเท่ียวเดินทางมาท่ีนี่ดวยความสะดวกและปลอดภัยท่ีสุด (บัญชา  
วุฒิสังคะ, สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550 )
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อัษฎา  คงวิเศษ  นักทองเท่ียวกลาววา  “ เขามาใชอินเตอรเน็ตสําหรับหาขอมูลท่ีทอง
เท่ียวบอยมากเพราะไมมีเวลามากนัก อยูท่ีทํางานก็ดูไดรูจักดอนหวายจาก web ของ ททท.จังหวัด
นครปฐม ขอมูลมีพอสมควรและทําใหเราอยากจะเดินทางมาท่ีนี่เพราะอยูไมไกลจากจังหวัดราชบุรี
มากนักคิดวาการมาเท่ียวท่ีนี่จะไดเปดหูเปดตาเพราะท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวกท่ีราชบุรีก็มี แตไม
เหมือนท่ีนี่ คนละแบบ ท่ีนี่มีความเปนธรรมชาติและยังสงบเงียบไมแออัดเหมือนตลาดน้ําอ่ืนๆ คิด
วาประทับใจครับ” (อัษฎา  คงวิเศษ,  นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550)

ภาพท่ี 4.36  หนาเว็บไซต ดอนหวายทูเดย.คอม

จากการสัมภาษณผูนําชุมชนกลาววา ส่ืออินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทมากในชวงป 
2548 เพราะการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมลงภาพสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ คือ ชุมชนตลาด
ดอนหวายผาน เว็บไซต ของจังหวัดและการทองเท่ียวแหงประเทศไทยก็ไดนําขอมูลสวนนี้ไป
นําเสนอในเว็บ ของ ททท.ดวย  นักทองเท่ียวท่ีสนใจ ก็สามารถเขาชมรูปภาพบรรยากาศสวยงาม
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ของตลาด หรืออานขอมูลแผนท่ีตางๆ ไดจากเว็บ ขณะน้ีทางชุมชนก็ไดจัดทําเว็บไซต ดอนหวาย
ทูเดย.คอม, ดอยหวานมารเก็ต ข้ึน ซ่ึงสะดวกและรวดเร็วกับการหาขอมูลมีภาพสวยๆ ภาพ
บรรยากาศเกา ใหม ผสมผสานกัน  เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท่ีชอบทองเว็บ หรือแมกระท่ัง
หนังสือพิมพออนไลนท่ีเสนอท่ีทองเท่ียวก็มีขอมูลของชุมชนตลาดดอนหวายทุกสํานัก

ตลาดดอนหวาย

อ. สามพราน จ. นครปฐม ตลาดดอนหวาย ต้ังอยูที่ตําบลบางกระทึก หลังวัดดอนหวาย เปนตลาดที่ยังเหลือสภาพ
ตลาดเกา ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 6 ใหเห็นลักษณะตัวอาคารเปนอาคารไมเกาๆ ที่อยูติดริมแมนํ้าทาจีน มีพอคา แมคา 
พายเรือนําสินคา และอาหารมาจําหนายในบริเวณวัดดอนหวาย มีตลาดนัดสินคาทางการเกษตรท่ีวัดดอนหวาย
ทุกวัน ต้ังแตเวลา 07.00-18.00 น. และมีเรือบริการนําเที่ยวชมทิวทัศนของสองฝงแมนํ้าทาจีน

การเดินทาง สามารถใชเสนทางได 2 เสนทาง ไดแก
เสนทางแรก จากกรุงเทพฯ สามารถใชเสนทางสายถนนเพชรเกษม (สายเกา) ทางเขาตลาด

ดอนหวายจะอยูเยื้องกับทางเขาของลานแสดงชาง และฟารมจระเขสามพราน ใชทางเขาทางเดียวกับวัดไรขิงแลว
ตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ผานวัดไรขิง วัดทาพูด ตลาดดอนหวายจะอยูทางดานซายมือ

เสนที่สอง จากถนนปนเกลา-นครชัยศรี (สายใหม) เขาทางพุทธมณฑล สาย 5 ซายมือมีปายบอก 
ทางไปวัดไรขิง เขาไปประมาณ 4 กิโลเมตร ไมไกลนักจะมีปายวัดไรขิง ปายที่ 2 ใหเล้ียวขวาเขาไปประมาณ 4.5 
กิโลเมตร แลวเล้ียวซายตรงทางสามแยกไปตลาดนํ้าดอนหวาย ตลาดจะอยูทางซายมือ

นอกจากน้ันที่ตลาดดอนหวายมีบริการเรือลองแมนํ้าทาจีนดวยเรือเอี้ยมจุน และเรือกระแชง โดย
แบงออกเปน 2 เสนทาง ไดแก เสนทางแรก จากวัดดอนหวาย ผาน วัดทาพูด วัดไรขิง และวังปลา เสนทางที่สอง 
จากวัดดอนหวาย ผานวัดไรขิง วังปลา ลอดใตสะพานโพธิ์แกว ร.ร. ภปร.ราชวิทยาลัย วัดสรรเพชร วัดเดชา และ
สวนสามพราน สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ อาจารยสวัสด์ิ โทร. 0 3432 1038, 0 1448 8876, 0 1659 5805

ตัวอยาง  ขอมูลจากเว็บ Donwaitoday.com

จอมใจ  ลักษณโยธิน  นักทองเท่ียว”รูจักชุมชนตลาดดอนหวายจากเพ่ือนท่ีเคยมาเท่ียว
คุยใหฟงเลยเขาไปดูขอมูลจากอินเตอรเน็ต มีขอมูลจากหลายweb ดอนหวายทูเดย.คอม คะมีท้ังภาพ 
ขอมูลตาง ๆ ประวัติบางสวนของดอนหวาย คิดวาสะดวกและเร็วสําหรับคนท่ีไมมีเวลาหรืออยูใน
เมือง  ดูขอมูลแลวอยากมาคะหาเวลาวางเลยชวนเพื่อนมาเท่ียวอยากลองเรือชมวีชีวิต และชิมอาหาร 
และผลไมคะ” (จอมใจ  ลักษณโยธิน, นักทองเท่ียว, สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550)
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“รูจักชุมชนตลาดดอนหวายจากรายการโทรทัศนและหาขอมูลการเดินทางเพิ่มเติมใน
เว็บครับคิดวารายละเอียดมีครบนะ เพียงแตบางอยางท่ีเราอยากรูยังไมมี เราตองมาเองศึกษาการเดิน
ทางคิดวาไมไกลจากกรุงเทพและชวนเพ่ือนมานั่งทานอาหารกัน”(มารค ไวโรจนวงศ,สัมภาษณ, 25 
มกราคม  2550)

เมนู แนะนํา

ปากเปดยาง

อีกหนึ่งเมนูท่ีนักชิม..ตองยกนิ้วให

ขนมตาลรานอัทนีย

"ขนมตาล" ถือเปนขนมท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับตนๆ ในตลาด
ดอนหวาย  ยิ่งสูตรตนตํารับของรานอัทนีย (สูตรโบราณ) ไมควร
พลาดจริงๆ

กวยเตี๋ยวเรือลุงมี

กวยเต๋ียวเรือลุงมี ช่ือกวยเต๋ียวเรือ ก็ตองทํากันใหเห็นๆ บนเรือ ยิ่งถา
เปนลุงมี (เจาเกา) รับรองไมผิดพลาดแนนอน ท้ังราคาและคุณภาพ
คุมคาแนนอน  
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ขอมูล  รายการอาหารท่ีแนะนําอยูใน ดอนหวายทูเดย.คอม

ภาพท่ี 4.37  ตลาดดอนหวายในอดีตท่ียังมีใหเห็นใน ดอนหวายทูเดย.คอม

สมชาย  จิตสุภาคย รานขนมตาลปาไข กลาววา “ ส่ืออินเตอรเน็ตเกิดจากส่ือมวลชน
แขนงตางๆเขามาทํารายการและหลายส่ือก็มีส่ือเสริม คือ อินเตอรเน็ตดวย ชุมชนตลาดดอนหวายจึง
ไดไปออกอีกชองทางส่ือนั้นดวยหรือแมกระทั่งนักทองเท่ียวเองท่ีมาทองเท่ียวกลับไปเขาก็เอา
ขอมูลรูปภาพเราไปลงในเน็ตใหครับ” (สมชาย จิตสุภาคย ,สัมภาษณ, 25  มกราคม  2550 )
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ภาพท่ี  4.38  ตัวอยาง   บัตรลองเรือเรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

เรือมิตรสายชลการทองเที่ยว
ใหบริการชมวิว 2 ฝงนํ้า

บริการว่ิงไปทางดานนครชัยศรี (คนละดานกับเรือศรีสวัสด์ิ)
ซึ่งเสนทางน้ีจะเปนธรรมชาติ  สวน ไร

และวัดริมแมนํ้าหลายวัด  และมีบริการทัวรจัดไปไหวพระ
ตลอดริมนํ้าภายใน 1 วันถึง  9  วัด

รายละเอียดสอบถามไดที่เบอร : 0-9822-4585 ออย (มิตรสายชล )

ภาพท่ี 4.39  ตัวอยาง บัตรลองเรือ   เรือมิตรสายชลการทองเที่ยว

“ตลาดดอนหวายอาจจะไมโดงดังเชนทุกวันนี้ หากปราศจากการโฆษณาประชา
สัมพันธของส่ือมวลชน ผูนําทองถ่ิน และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย รวมมือกันเผยแพรตลาด
ดอนหวายใหเปนท่ีรูจักทางส่ือตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร สารคดีเชิงทองเท่ียวของ
การทองเท่ียงแหงประเทศไทยทางรายการโทรทัศน และทางอินเตอรเน็ต ขณะเดียวกันการพัฒนา
ตลาดใหมีระเบียบโดยความรวมมือระหวาผูนําทองถ่ินและพอคาแมคาในตลาดก็มีสวนสรางความ
พอใจในการบริโภคใหกับคนจํานวนไมนอยท่ีมาเท่ียวท่ีนี่ เชน การจัดระเบียบรานคา มีการแบง
ประเภทสินคาตามพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับบรรยากาศของตลาด” (สุริยา หินเมืองเกา, สัมภาษณ, 25  
มกราคม  2550 )
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 การสงเสริมการขายดวยกิจกรรมพิเศษ
กลยุทธการสงเสริมการขาย ของชุมชนตลาดดอนหวายมีท้ังกลยุทธท่ีเพื่อเพิ่มยอดขาย

และเพื่อสรางจิตสํานึกรวมกันของชุมชนและนักทองเท่ียว
จากผูท่ีศึกษาไดทําการสัมภาษณและจากการสังเกต พบวา ตลาดน้ําดอนหวายจะมีการ

จัดกิจกรรมตามประเพณี ไมวาเปนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม  กิจกรรมพิเศษในชวงเทศกาลตาง ๆ 
จะเปนในลักษณะของหนวยงานราชการเปนผูจัด ตลาดดอนหวายมีกลยุทธในการสงเสริมการขาย
หลายรูปแบบ ไมวาเปนกลยุทธการใหชิม รานคาทุกรานในตลาดดอนหวายจะมีสินคาใหกับลูกคา
ไดชิมไดตลอดเวลา เพื่อสรางความม่ันใจใหกับลูกคาในเร่ืองของรสชาติความอรอย สรางความ
ประทับใจใหกับลูกคา

จากการูพูดคุยกับรานคาในชุมชน สรุปวา การโฆษณาและการประชาสัมพันธในสวน
ของรานคาเองก็จะมีกิจกรรมลดราคาบางในชวงเทศกาลตางๆ มีการเผยแพรประชาสัมพันธโดย
ชุมชน

จากท่ีวิเคราะหกลยุทธการส่ือสารการตลาดในการจัดการธุรกิจตลาดดอนหวายท้ังหมด 
สรุปไดวา กลยุทธการส่ือสารท่ีรานคาและชุมชนตลาดดอยหวายมีดังตอไปนี้

1. กลยุทธตราสินคา พบใชในราน “เปดพะโลนายหนับ” “ขนมตาลปาไข”
2. กลยุทธใหชิม พบวา ตลาดดอนหวายจะใชกลยุทธการชิมสินคากอนตัดสินใจซ้ือใน

ทุกราน
 3. กลยุทธใชพรีเซนเตอร รานคามักจะใชผูมีช่ือเสียงทางสังคมมาเปนพรีเซนเตอรให
กับรานของตนเอง เชน  แพกํานันใหญ แพทาจีน แพสุวรรณรัตน เรือศรีสวัสดิ์ยอนยุค

4. กลยุทธการพัฒนาสินคาผลิตภัณฑตลอดเวลา พบวา รานคาจะมีกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางสมํ่าเสมอในการเพิ่มสายผลิตภัณฑ เชน รานขนมตาลปาไข ก็จะมีขนมตาลแบบหอ
ดวยใบตอง และแบบแคะออกจากถวย มีท้ังท่ีใสมะพราวและไมใสมะพราว เปดพะโลนายหนับ 
จากท่ีขายเปดเปนตัวๆ  ก็เพิ่มผลิตภัณฑเปนกวยเต๋ียวเปด
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บทที่ 5
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาเร่ือง“ การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายจังหวัดนครปฐม” 
เปนงานวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย  และเพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ี
สงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ในการเก็บขอมูล โดย
ใชการศึกษาแบบ

1. การสัมภาษณเชิงลึก  (In-depth Interview)
2. การวิเคราะหเอกสาร  (Document  analysis )
โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาด

ดอนหวาย
3. เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

5.1 สรุปผลการวิจัย

ตอนท่ี  1  ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

จากการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารชุมชนตลาดดอนหวายและนักทองเท่ียวพบวา 
กระแสนิยมการทองเท่ียวตลาดน้ํายังไปไดอีกไกลเพราะการทองเท่ียวเชิงอนุรักษรูปแบบตางๆ 
กําลังไดรับความนิยมและยังมีการพัฒนาในรูปแบบใหเปนสากลเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของ
ประเทศดวย

ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
จากการศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจชุมชนของชุมชนตลาดดอนหวายซ่ึงเร่ิมเปนรูป

แบบของธุรกิจชุมชน ในป พ.ศ. 2541 โดยการนําของกํานันบัญชา วุฒิสังคะ กํานันตําบลบาง
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กระทึก และดวยความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนในชุมชนท่ีรวมจัดต้ัง สงเสริม พลักดัน ชุมชน
ดอนหวายใหเปนท่ีรูจักและมีช่ือเสียง โดยจัดต้ังเปนธุรกิจชุมชนข้ึน มีคณะกรรมการดาํเนนิงาน
บริหารตลาดดอนหวาย  บริหารจัดการ

หนาท่ีของคณะกรรมการชุมชนตลาดดอนหวาย
1. จัดตลาดริมน้ําดอนหวายใหเปนระเบียบเรียบรอย
2. ควบคุม กําหนดราคาสินคาทุกประเภทท่ีชาวตลาดริมน้ําดอนหวายจําหนายใหแก

นักทองเท่ียวหรือผูบริโภคท่ัวไป
3. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
4. กําหนดคุณและโทษของพอคา แมคา ท่ีกระทําตนอยูในระเบียบและฝาฝนระเบียบ

ของชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย
5. ประชุม ปรึกษาหารือ หรือดําเนินการปรับปรุง พัฒนาตลาดริมน้ําดอนหวาย อยาง

นอยเดือนละ 1 คร้ัง
คณะกรรมการชุมชนตลาดดอนหวายจะมีหนาท่ีในการประชุมรานคาทําความเขาใจ

กําหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา มาตรฐานของสินคาและอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางมา ไมวาจะเปนการคมนาคม ความปลอดภัยในทรัพยสิน

การจัดการธุรกิจ จากการศึกษาสามารถสรุปเปน  4  ดาน  คือ
(1) สินคาและบริการ มีสินคาหลากหลายท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน ท่ีไดรับการ

สืบทอดวิธีการผลิตท่ีสมบูรณแบบจากบรรพบุรุษ สินคาท่ีมีช่ือเสียง เชน เปดพะโล “นายหนับ” 
ขนมตาล “ปาไข” ขนมหวาน “อัทธนีย” คุณภาพของสินคาจะมีรสชาติอรอย อาหารที่ถูกปาก สด 
สะอาด มีคุณภาพ การบริการท่ีดี ไดรับการรับรองจากส่ือมวลชน นักชิมมากมาย มีการพัฒนาผลิต
ภัณฑ และมีการบริการลองเรือชมธรรมชาติท่ีหาดูไดอยากในสังคมชาวกรุง

(2) ราคา ราคาของสินคานะมีราคาตํ่าถึงปานกลางเม่ือเทียบกับการจําหนายในตลาด
สดและหางสรรพสินคาราคาของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตไมสูงทําใหราคาของสินคาไมแพงจนเกิน
ไปลูกคาสามารถตอรองราคาได ซ่ึงพอคาแมคาเปนผูกําหนดราคากันเอง แตในการกําหนดราคาโดย
มีคระกรรมกรคอยควบคุมดูและและมีพาณิชยจังหวัดเขามาควบคุม

(3) ชองทางการจัดจําหนาย มีการจัดพื้นท่ีการขายอยางชัดเจน เพื่อความสะดวดตอ
การเลือกซ้ือออกเปน 4 โซน คือ บริเวณวัดคงคารามดอนหวยเปนท่ีสําหรับขายพืช ผัก ผลไม แกะ
สลัก และท่ีสําหรับทําบุญ เล้ียงปลา บริเวณสนามโรงเรียนดอนหวายเกาเปนท่ีขายอาหารคาวหวาน
ท่ีโดงดังข้ึนช่ือ เชน เปดพะโล “นายหนับ” ขนนตาล “ปาไข”ขนมหวาน “อัทธนีย” เปนภูมิปญญาท่ี
ถายทอดมาต่ังแตรุนบรรพบุรุษ และบริเวณตลาดชุมชนเกาถึงศาลเจาแมเซงเนี้ยะ เปนท่ีขายผัก
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ผลไม ท้ังนี้ การแบงพื้นท่ีการขายจะมีคณะกรรมการคอยดูแลความเรียบรอยตามการแบงพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ

(4) การสงเสริมการขาย มีกลยุทธหลากหลายรูปแบบในการสงเสริมการขายเขามาใช 
ไมวาจะเปนกลยุทธการสรางภาพลักษณ ตราสินคา ความมีช่ือเสียง ไดแก เปดพะโล “นายหนับ” 
ขนมตาล “ปาไข”กลยุทธการชิมไดมีการสงเสริมการขายดวยการใหมีสินคาไวใหนักทองเท่ียวได
ชิมทุกราน กลยุทธการใชพรีเซ็นเตอร จะเห็นไดวามีปายรูปของผูมีช่ือเสียงตามรานตางๆ ไมวาจะ
เปน แพกํานันใหญ แพทาจีน แพสุวรรณรัตน เปดพะโลนายหนับ ขนมตาลปาไข และกลยุทธการ
บริการไดนําธุรกิจการลองเรือมาไวคอยบริการ ไมวาจะเปน ศรีสวัสดิ์ยอนยุค มิตรสายชล ดอน
หวายการทองเท่ียว

ซ่ึงจะเห็นไดวาจากทุกๆ ขอท่ีกลาวมาถือเปนความไดเปรียบทางการคาของตลาดดอน
หวายทั้งสิน อีกประการหนึ่งตลาดดอนหวายมีการคมนาคมสะดวก มีท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียว
มากมายและมีเจาหนาท่ีคอยดูแลเร่ืองความปลอดภัยใหตลอดเวลา ตลาดดอนหวายสามารถ
ประดิษฐภาพลักษณของพ้ืนท่ีใหอยูในรูปของตลาดแบบโบราณ ท้ังบรรยากาศของตัวอาคารรานคา
ท่ีเปนเรือนไมเกาๆ แสงสลัว มีอาหารการกินตางๆ ตลอดจนขนมไทยรวมท้ังขนมชาววัง เปนสถาน
ท่ีแหงการทาทายใหคนเมืองเดินทางมาแสงหาประสบการณจากการชิมอาหารขนม มีใหเลือก
มากมาย จากรานท่ีไมมีช่ือเสียงจนถึงรานท่ีมีช่ือเสียงโดงดังอักท้ังยังเปนพื้นท่ีสําหรับการตอกย้ําคุณ
คาของวิถีชีวิตแบบครอบครัวของคนในปจจุบัน มาใชชีวิตพักผอนนอกบานดวยกันในชวงของวัน
หยุด ขณะเดียวกันก็มีแบบแผนกการดําเนินชีวิตตลอดจนรสนิยมท่ีหันมาพ่ึงพาซ้ืออาหารสําเร็จรูป
แทนการปรุงอาหารเองท่ีบานเปนหลัก จึงทําใหตลาดดอนหวายเปนพื้นท่ีมีความหมายสําหรับการ
พักผอน การหาความสนุกสนานเพลิดเพลินของครอบครัว

ความรวมมือของชุมชน ผลจากการศึกษาพบวา ผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนมี
5  กลุม  คือ

(1) รานคามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดอนหวาย โดยความ
รวมมือของรานคาทุกรานท่ีจะทําใหชุมชนแหงนี้ดํารงอยู ซ่ึงรานคาแตละรานคาก็จะใหความ
รวมมือในระดับหนึ่ง ไมวาจะเปนในเร่ืองของดานการบริหาร การจัดระเบียบของตลาด การจัด
จําหนายสินคาท่ีมีคุณภาพราคาถูก ความซ่ือสัตยตอลูกคา ความมีอัธยาศัยกับลูกคา การรักษาความ
สะอาด การอนุรักษส่ิงแวดลอม นอกจากนี้การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐมไดรวมกับ
รานคาตลอดดอนหวายจัดให
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มีโครงการฝกอาชีพธุรกิจคาปลีกตามวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถ่ินตลอดริมน้ําดอนหวาย เพื่อสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนใหเข็มแข็งมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปนจุดเดนสําหรับในการนําช่ือเสียงมาใหกับชุมชน

(2) วัด ซ่ึงถือไดวาเปนศูนยกลางของการพัฒนา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
พัฒนาชุมชนดอนหวายแหงนี้ใหมีความเจริญ จึงไดเร่ิมใหมีการพัฒนาบริเวณพื้นท่ีริมน้ําของวัดให
เปน “วังมัจฉา”มีการบูรณะสถานท่ีเทปูนสรางอาคารมีหลังคาในพ้ืนท่ีริมน้ําเพื่อใหคนมาต้ังขายของ 
เงินท่ีใชในการพัฒนาเร่ิมไดมาจากการท่ีมีคนมาทําบุญท่ีวัด วัดเปนสวนสําคัญในการสนับสนุน 
โดยใหใชสถานที่บริเวณลานวัดเปนสถานท่ีสําหรับจัดไวใหคนนําสินคามาขาย และยังใหบริการ
พื้นที่สําหรับจอดรถ โดยไมเสียคาใชจายโดยแตอยางใด นอกจากนี้ ทางวัดยังไดดูแลในเร่ืองของ
ความปลอดภัย โดยการจัดจางเจาหนาท่ีจากบริษัทรักษาความปลอดภัย มาทําหนาท่ีจัดการจราจร
ภายในวัดใหเปนระเบียบเรียบรอยและคอยดูแลรถท่ีเขามาจอดในบริเวณวัด ใหความม่ันใจกับ
นักทองเท่ียววามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในระดับหนึ่ง

(3) โรงเรียนวัดดอนหวาย ในฐานะท่ีเปนสถาบันท่ีสําคัญของชุมชนดอนหวายแหงนี้ 
มีบทบาทสําคัญในการใหความรวมมือในดานของการบริหาร โดยจะมีผูอํานวยการโรงเรียนไดเขา
รวมเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารตลอดดอนหวาย คอยใหคําแนะนํากับคณะกรรมการใน
การพัฒนาชุมชนแหงนี้ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันครูและนักเรียนของโรงเรียนวัดดอนหวาย
ทุกคนมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะพัฒนาชุมชนแหงนี้ ไมวาจะเปนในเร่ืองของการรักษาความ
สะอาด ขยะ การรักษาส่ิงแวดลอม โดยทุดคนคอยชวยกันดูแลสถานท่ีในสวนท่ีเปนของโรงเรียน
เปนอยางดี

(4) องคการบริหารสวนตําลบ (อบต.) ก็มีสวนชวยในการทําใหคลอดดอนหวาย
เติบโตข้ึน โดยไดเขามาชวยในการสงเสริมการทองเท่ียวและสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อใหการเดิน
ทางและการทองเท่ียวในตลาดดอนหวายมีความสะดวกมากข้ึน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ในเชิงประชาสัมพันธการทองเท่ียวตลาดดอนหวาย ท้ังการจัดทําปายประชาสัมพันธตลาด
ดอนหวาย และปายบอกสถานท่ีในเขตองคการบริการสวนตําบล ท่ีสําคัญบอกแหลงทองเท่ียวตลาด
ดอนหวาย ซ่ึงติดต้ังตามจุดสําคัญท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นไดงาย

(5) ชาวบาน มาทําการคาขาย นําผลิตผลทางการเกษตรของตนเองและผลผลิตท่ีไดจาก
การแปรรูปมาจําหนายทําการคาขายในบริเวณวัดคงคารามดอนหวายและบริเวณสนามโรงเรียน
ดอนหวาย สรางงานใหกับชุมชนกอใหเกิดรายได ใหการตอนรับท่ีอบอุนชวยกระจายการ
ประชาสัมพันธแบบปากตอปาก

ความรวมมือของชุมชนเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการสรางชุมชนตลาดดอนหวาย
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ทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนตลาดดอนหวาย
1. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากข้ึน เชน จัดการทองเท่ียวแบบพักแรม ชม

ความงามริมน้ํายามคํ่าคืน
2. อํานวยความสะดวกเร่ืองการเดินทาง บริการรถรับ – สงจากกรุงเทพฯ เชาไป- เย็น

กลับ
3. พัฒนาสินคาและบริการใหมีความหลากหมายมากย่ิงข้ึน
4. สงเสริมการเดินทางโดยทางเรือ โดยพัฒนาทาเทียบเรือริมแมน้ําทาจีน
5. กิจกรรมข่ีจักรยานชมสวน
6. เลาะริมน้ําทาจีน ชม – ชิม ผัก ผลไม สดจากตน

ตอนท่ี  2 ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดเพื่อสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาด
ดอนหวาย

ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ประกอบไปดวย
ปจจัยภายใน และปจจัย ภายนอกไดแก

1. ปจจัยภายใน
ปจจัยภายในเปนตัวกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจท่ีสงผลตอการดําเนินธุรกิจ

ชุมชนซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้
1.1 รูปแบบการบริหารจัดการ

รูปแบบการจัดการธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ซ่ึงใชเปนแนวทางในในการ
ปฏิบัติสําหรับการดําเนินธุรกิจชุมชน และมีผลตอการส่ือสารการตลาด ไดแก รูปแบบการบริหาร
จัดการ  ความรวมมือของชุมชนสูความสําเร็จของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย ตอไป

2. ปจจัยภายนอก
เปนปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายท่ีไม

สามารถควบคุมได หรือจะควบคุมไดเพียงบางสวนท้ังนี้มีการเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลาซ่ึงสรุปผล
ไดดังนี้

2.1 สังคมและวัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรมไดแก คานิยมในการทองเท่ียวของคนท่ีเปล่ียนไปของคน 

อาจจะมีท่ีทองเท่ียวท่ีใกลกวาสะดวกกวาหรือเปนสถานท่ีใหมคนอาจจะอิงกระแสและจะเปล่ียน
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แปลงได แตดวยชุมชนตลาดดอนหวายยังมีเสนหตรงท่ีความเกาแก  การรักษาวิถีชีวิตแบบชุมชน
ริมน้ําดั้งเดิม ซ่ึงท่ีอ่ืนอาจจะไมมีหรือสรางข้ึนจําลองข้ึน แตท่ีชุมชนตลาดดอนหวายทุกอยาง คือ
คงเดิม

2.2 นักทองเท่ียว
ประสิทธิภาพของการประสบความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจวัดจากจํานวน

นักทองเท่ียวหรือลูกคาท่ีเพิ่มข้ึน จํานวนนักทองเท่ียวจึงเปรียบเสมือนคําตอบวาการส่ือสารการ
ตลาดมีประสิทธิภาพเพียงใด

2.3 เศรษฐกิจ
ภาวะทางเศรษฐกิจมีผลตอการดําเนินธุรกิจอยางมาก เพราะถาอยูในชวงของ

ภาวะเศรษฐกิจมีปญญาหา นักทองเท่ียวไมมีกําลังพอท่ีจะจับจายหรือทองเท่ียว สินคาก็มีตนทุนสูง
ข้ึน อํานาจการซ้ือจะลดลง

ตอนท่ี  3  การส่ือสารการตลาด

การส่ือสารการตลาดท่ีชุมชนตลาดดอนหวายนํามาใชมีดวยกัน คือ การสงเสริมการขาย  
การประชาสัมพันธ  การส่ือสาร ณ จุดขาย  บรรจุภัณฑ   การขายโดยใชพนักงาน   การบริการลูกคา  
พฤติกรรมพนักงาน  และการโฆษณา  โดยสามารถอธิบายได ดังนี้

การโฆษณา (Advertising) การโฆษณาอาจใชส่ือท่ีเปนส่ือมวลชน  เชน  วิทยุโทรทัศน
(รายการเกี่ยวกับอาหารการทองเท่ียว)  วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ นิตยสารหรือส่ือท่ีเปนเฉพาะ
กลุม (อสท.) ส่ือสารขอมูลตาง ๆ ในชุมชนตลาดดอนหวาย สําหรับส่ือ แผนพับ  โบวชัวร  ธงราว 
จะติดต้ังไว  ณ จุดขายนั้น เชนหนารานเพ่ือสรางจุดเดนและมีแผยพับแจกเพื่อนําเสนอรายละเอียด
ปลีกยอยตางๆของสินคาใหลูกคาไดทราบ และอินเตอรเน็ต เปนการลงโฆษณาใน Web ท้ัง
ดอนหวายทูเดย.คอม ของ ททท. จังหวัดนครปฐมและททท.แหงประเทศไทยท่ีทําขอมูลบางสวน
เชนการเดินทาง รูปภาพสวยงามในแบบตางๆ ไปลงไวเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว

 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) กิจกรรมทางการตลาดท่ีมีการใชในชุมชนตลาด
ดอนหวาย คือ  เสนอพิเศษสินคาหรือกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ เชน การลดราคา 50 % การ
แจกของแถมการชิงโชคหรือบัตรสวนลด ฯลฯ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการสงเสริมการขายพอคาคน
กลางเพื่อกระตุนรานคาซ้ือสินคาไปขายมากข้ึน

การประชาสัมพันธ (Public Relations) ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายทําเพื่อมุงสราง
ภาพพจนท่ีดีใหแกสินคา หรือการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมสงเสริมประเพณีท่ีดีงานและ
สนับสนุนใหลูกคามีสวนรวม  ตลอดจนการเผยแพรขาวสารของชุมชนเชน รณรงคการรักษาความ

DPU



105

สะอาดของแมน้ําทาจีน การเชิญชวนเท่ียวงานบุญงานวัด หรือการเชิญชวนรวมประเพณีสงกรานต 
ฯลฯ

การขายโดยใชพนักงานขาย(Personal Selling) พนักงานซ่ึงมีหนาท่ีกระตุนใหลูกคาสน
ใจซ้ือสินคา ชุมชนตลาดดอนหวายจะเนนพนักงานขายหนารานแตละคนจะทราบขอมูลสินคาอยาง
ดี แนะนําลูกคาได และยืนประจํารานและมีเจาของรานกํากับดูแลอีกที

การส่ือสาร ณ จุดขาย (Point-of-Purchase or Merchandise Ma-terials) โปสเตอร ธงราว  
สต๊ิกเกอรและการจัดหนาราน  ชิมอาหารและขนมฟรี   ชวงลดราคานาทีทอง ซ้ือ 1 แถม 1  จะมีให
เห็นที่ตลาดดอนหวายเกือบทุกรานท่ีมีลูกคามาอุดหนุนมากและข้ึนช่ือของดอนหวาย

บรรจุภัณฑ (Packaging) หีบหอสําหรับบรรจุสินคาหรือโชวสินคาท่ีทําหนาท่ีส่ือสาร
สรรพคุณ วิธีการใช ผานฉลาก การออกแบบมีโลโกของสินคาท่ีไดรับรางวัลหรือช่ือรานท่ีสราง
ช่ือเสียง เชน ขนมตาลปาไข หรือ เปนพะโลนายหนับ สีสันท่ีใชบรรจุภัณฑ จัดเปนเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดตัวสุดทายกอนท่ีผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือสินคา

การบริการลูกคา (Customer Service)  การบริการหลังการขายสินคาสงของถึงรถหรือ
ชวยแนะนําวิธีการทําแบบงายๆ เพื่อใหบริการท่ีดีแกลูกคาและสรางความสัมพันธกับลูกคา
นอกจากนี้อาจหมายรวมถึงการการันตีหรือรับประกันสินคาดวย โดยเฉพาะถาไมอรอยไมสด
คืนเงิน

พฤติกรรมของพนักงาน (Employee Behavior) หมายถึงพฤติกรรมตางๆ ของพนักงาน
ซ่ึงจะมีผลตอภาพพจนของสินคา ท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการฝกพนักงานประจํารานหรือแม
แตเจาของรานจะมีอัธยาศัยที่ยิ้มแยมและมีความเปนกันเอง

5.2 อภิปรายผล
การอภิปรายผลเร่ือง กลยุทธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย 

จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดอภิปรายผลท่ีเปนประเด็นสําคัญเพื่อตอบปญหานําวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย

 2. ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
 3. การส่ือสารการตลาดเพ่ือสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
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ตอนท่ี  1  ลักษณะท่ัวไปของการดําเนินธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย
จากการศึกษาแนวคิดธุรกิจชุมชนของขวัญสรวง  อติโพธ์ิ และไพบูลย วัฒศิริธรรม ได

กลาวถึงการดําเนินธุรกิจชุมชนวาเปนการรวมตัวกันของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตรกร สหกรณ 
หรือธุรกิจขนาดเล็ดในชนบทเพื่อดําเนินการทางธุรกิจท่ีมุงพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ท้ังนี้จะตอง
มุงสราง สงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนสรางฐานความคิดและวิธีมุงเนนการรวมตัวเพื่อรวมกัน
จัดการอยางเปนระบบและครบวงจร ท้ังการผลิต แปรรูปและการตลาด แตละสวนงานมีคณะ
กรรมการควบคุม มีการกําหนดภาระหนาท่ีท่ีแนชัด ไดแก ประธาน   กรรมการดําเนินงานฝายตางๆ  
สมาชิก

แนวคิดนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยช้ินนี้อยางมาก คือ การบริหารงานและการ
ดําเนินงานของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย มีการจัดต้ังโดยการรวมตัวกันของคนในชุมชนเปนกลุม
เกษตรกร ชนบทเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ สงเสริมใหเกษตรกรในชุมชนสรางฐานเร่ืองธุรกิจชุมชน 
ความรวมมือกันในชุมชนเพื่อรวมมือกันดําเนินงานอยางเปนระบบและครบวงจร ท้ังการผลิต 
แปรรูปผลผลิตและการตลาด แตละสวนงานมีคณะกรรมการควบคุม มีการกําหนดภาระหนาท่ีท่ี
แนชัด  ไดแก ประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินงานฝายตางๆ สมาชิก  ซ่ึงการดําเนินงานเปนไป
ดวยความ  คลองตัวเนื่องจากความรวมมือของคนในชุมชนเพ่ือจะนําพาชุมชนสูความเขมแข็ง

ตลาดดอนหวาย ไดนําการจัดการธุรกิจหลากหลายมาใชในการบริหารจัดการชุมชน
ตลาดดอนหวายจนไดผลเปนท่ีนาพอใจและทําใหตลาดดอนหวายเปนท่ีรูจัก เชน การใชตราสินคา 
การใชพรีเซ็นเตอร การพัฒนาสินคา และการบริการ การตลาด เปนตน ซ่ึงการนํากลยุทธตางๆ มา
ใชดังกลาวนี้ สอดคลเองกับงานวิจัยของใจมานัส พลอยดี (2540) ไดศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอความ
สําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจชุมชนเปรียบเทียบภาพรวมและภาพยอย กรณีศึกษาอําเภอ
คําเข่ือนแกว จังหวัดยโสธร และอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  วาปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของธุรกิจชุมชนคือ ปจจัยดานการตลาด (Marketing factor) เนื่องจากการตลาดเปนหัว
ใจสําคัญของการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นสมาชิกในชุมชน ผูนําชุมชน จําเปนตองเรียนรูกลยุทธ ตลอด
จนเทคนิคในดานการตลาด เพื่อใหการดําเนินธุรกิจชุมชนประสบความสําเร็จ และสอดคลองกับ
สุมิตรา จิระวุฒินันท (2546, บทยอ) ศึกษาเร่ืองการจัดการธุรกิจชุมชน ศึกษากรณีกลุมแพรพรรณ 
จังหวัดขอนแกน พบวา กลยุทธการบริหารกลุมท่ีสําคัญคือ การสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปน
เจาของ การทํางานจากลางสูบน ความเสมอภาค และการใหความสําคัญพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน 
กลยุทธธุรกิจดานการผลิตมุงการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ดานการตลาดเนนการใหความสําคัญกับ
การตอบสนองลูกคา การสรางความชํานาญเฉพาะผลิตภัณฑ ทําใหสินคามีคุณภาพ
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ความรวมมือของชุมชนตลาดดอนหวายเปนชุมชนท่ีมีความรวมมือกันเปนอยางดีของ
ประชาชนในชุมชนเองและองคกรตางๆ ภายในชุมชนท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในดานของการจัด
ระเบียบการคาภายในชุมชน การควบคุมคุณภาพสินคาและบริการ การควบคุมราคา ฯลฯ ซ่ึงความ
รวมมือของชุมชนตลอดดอนหวายน้ีสอดคลองกับอภิชัย  พันธเสน  และอุทิศ สิริวรรณ (2545 : 6) ท่ี
กลาววา การจัดการธุรกิจชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจําเปนตองไดรับความรวมมือจากชาว
บานในทองถ่ินและองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการธุรกิจ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐ บาน 
วัด โรงเรียน (บ-ว-ร) หนวยงานอาสาสมัครเอกชน และโครงการหลวง ความรวมมือนั้นตองกอให
เกิดผลประโยชน แกทุกฝายที่เกี่ยวของ และธุรกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จนั้นธุรกิจตองมีผล
ผลิตและรายไดเขามาอยางสมํ่าเสมอ จําหนายสินคาไดตลอดเวลา คนในชุมชนไมท้ิงบานเรือนไป
ทํางานตางถ่ิน อันจะเห็นไดวาปจจุบันตลาดดอนหวายประสบความสําเร็จในการจัดการธุรกิจเปน
อยางดี ซ่ึงสงผลใหตลาดแหงนี้เปนท่ีนิยมในหมูนักทองเท่ียวเปนอยางมากในปจจุบัน และ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 9 กลาววา มีการปรับแนวคิดการพัฒนามุงให
คนในพื้นท่ีเปนศูนยกลางของการพัฒนาภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายในสังคม โดย
อาศัยความเขมแข็งของชุมชนฐานราก ศักยภาพของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีการบริการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงการจัดการทรัพยากรภายใน
ชุมชนอยางชาญฉลาด ใหเกิดประโยชนสูงสุด และการใชภูมิปญญาชาวบานท่ีสอดคลองกับสังคม
ดวย

จุดเดนของชุมชนตลาดดอนหวายอยางหนึ่งคือ การมีปณิธานรวมแรงรวมใจกัน ในการ
รักษาความเปนชุมชนเขมแข็งชุมชนตลาดดอนหวาย ท่ียังคงเอกลักษณของตนเอง และไมเหมือน
กับตลาดอ่ืนๆ โดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชนท่ีจะทําใหเกิดความประทับใจแกนักทอง
เท่ียวในทุกๆ ดาน โดยท่ียังคงความเปนตัวเองอยูได สอดคลองกับ มงคล ดานธานินทร (2546 : 
90 - 92)  แนวคิดและความหมายเศรษฐกิจชุมชน  การทํางานเพ่ือดํารงชีพในแนวทางสัมมาชีพ
การอยูรวมกันกับเพื่อนมนุษยรวมกลุมปลูกพืช ทํากิจกรรมการเกษตร กรือกิจกรรมบริการ เพื่อ
ความอยูรอด เพื่อความพออยูพอกิน ความความสุขพอเพียง เม่ือตางพอใจก็จะทําใหเกิดชุมชน
เขมแข็ง
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ดังแผนภาพแสดงความรวมมือของชุมชนตลาดดอนหวาย

ภาพท่ี  5.1  ความรวมมือของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
ท่ีมา :  แซร (Sayre,1972)

ภาคผนวก

ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวาย

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริมธุรกิจของชุมชนตลาดดอน
หวาย พบวา เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกซ่ึงปจจัยภายในประกอบไปดวย รูปแบบการ
บริหารจัดการ รวมท้ังปจจัยภายนอกประกอบไปดวย สังคมวัฒนธรรม  นักทองเท่ียว  และเศรษฐกิจ

การศึกษาแนวคิดการส่ือสารการตลาด ของธีรพันธ  โลทองคํา ไดกลาวถึงลักษณะของ
การส่ือสารการตลาดท่ีท่ีสงเสริมธุรกิจ การใชส่ือตางๆเพ่ือชวยเสริมธุรกิจใหบรรลุถึงกลุมเปาหมาย
ใหเกิดการรูจัก เขาใจ และตัดสินใจซ้ือ

รานคา

วัด

โรง
เรียน

ชาว
บาน

อบต.

ชุมชนตลาด
ดอนหวาย
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           สังคมและวัฒนธรรม

นักทองเท่ียว เศรษฐกิจ
ชุมชนตลาดดอนหวาย
- รูปแบบการบริหารจัดการ
- นโยบาย

ภาพท่ี 5.2  แสดง ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

การศึกษาแนวคิดการส่ือสารแบบปากตอปาก ซ่ึงสอดคลองกับการส่ือสารการตลาด
ของชุมชนตลาดดอนหวายโดยตรง การส่ือสารท่ีเขามามีบทบาทมาก คือ การส่ือสารปากตอปาก 
ประกอบดวย 2 สวน คือ ภายในและภายนอก ภายใน  คือ  การบริหารจัดการ การส่ือสารกันระหวาง
ผูนําชุมชนกับรานคาและภายนอกคือการส่ือสารกันระหวางรานคาและนักทองเท่ียว และการ
ส่ือสารกันโดยสังคมและวัฒนธรรมท่ีส่ังสมและเกาแกของชุมชนตลาดดอนหวาย

จากแผนภาพท่ีไดจากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาดท่ีสงเสริม
ธุรกิจของชุมชนตลาดดอนหวายท้ังปจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบกับแนวคิดการส่ือสารการ
ตลาดและการส่ือสารแบบปากตอปาก ปจจัยภายในมีความสอดคลองกัน ไดแก นโยบายกับรูปแบบ
การบริหารจัดการ เนื่องจากเปนปจจัยหลักเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคกร จากการศึกษาพบวา
การบริหารหารจัดการชุมชนมุงเนนเพ่ืออนุรักษวิถีชีวิตชุมชนตลาดดอนหวายแบบเดิมไวซ่ึงก็ตาม
นโยบายท่ีชุมชนวางไว จึงสงผลใหการดําเนินธุรกิจคลองตัว ปจจัยท่ีมีผลตอการส่ือสารการตลาด
ของชุมชนตลาดดอนหวายจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ปจจัยภายนอกท่ีมีความสอดคลองกัน คือ 
สังคมและวัฒนธรรม  นักทองเท่ียว และเศรษฐกิจ

ตอนท่ี  3  การส่ือสารการตลาดที่สงเสริมธุรกิจชุมชนตลอดดอนหวาย

การศึกษาแนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดของ  ธีรพันธ  โลทองคํา ( 2545)  พบวาการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร เปนการพัฒนาระบบการส่ือสารดวยการใชเคร่ืองมือหลายๆรูป
แบบและนํามาใชเพ่ือใหสามารถเขาถึงผูบริโภค ซ่ึงแตละเคร่ืองมือตองใชอยางกลมกลืนและตอ
เนื่อง ใหสอดคลองในทิศทางเดียวกันและเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
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เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ท่ีธีรพันธ  โลทองคํา ไดรวบรวมวิธีการส่ือสารทางการ
ตลาดไวมีดังนี้  ส่ือบุคคล,พนักงานขาย (Personal Selling) ส่ือโฆษณา (Advertising) ส่ือ
ประชาสัมพันธ (Public Relation) ส่ือโทรทัศน  ส่ือส่ิงพิมพ  การส่ือสาร ณ จุดขาย (Point of 
Purchase or Merchandise Ma-terials) การบริการลูกคา ( Services) กิจกรรมสงเสริมการขาย ( Sales 
Promotion) บรรจุภัณฑ  (Packaging) อยางไรก็ตามกิจกรรมทางการส่ือสารการตลาด สามารถทําได
มากมายซ่ึงอาจจะมีวิธีอ่ืนๆ ท่ีไมไดรวบรวมไว ซ่ึงผูทําการส่ือสารการตลาดสามารถคิดริเร่ิม
สรางสรรคไดตามสถานการณ โอกาสและความเหมาะสม

แนวคิดนี้สอดคลองกับงานวิจัยท่ีศึกษาพบวาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดท่ีธุรกิจ
ชุมชนตลาดดอนหวาย นํามาใชเปน มีดวยกัน 8 กิจกรรม ไดแก การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ  การส่ือสาร ณ จุดขาย บรรจุภัณฑ  การขายโดยใชพนักงาน การบริการลูกคา
พฤติกรรมพนักงาน  และการโฆษณา  สามารถทําเปนแบบจําลองไดดังน้ี

การส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย

                             การสงเสริมการขาย           การประชาสัมพันธ

     การส่ือสาร ณ จุดขาย    บรรจุภัณฑ

     การขายโดยใชพนักงาน   การบริการลูกคา   พฤติกรรมพนักงาน

      และการโฆษณา

  ภาพท่ี 5.3  ภาพจําลองการสื่อสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
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จากภาพจําลองท่ีไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวา เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดของ
ธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวาย มีการใชส่ือท่ีมีความหลายหลาย มีความสอดคลองกับแนวคิดการ
ส่ือสารการตลาด ของ ธีรพันธ  โลทองคํา และแนวคิดการแบบปากตอปาก กลาวไดวา ธุรกิจชุมชน
ตลาดดอยหวาย มีการนําเคร่ืองมือหลาย ๆ เคร่ืองมือมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และกลมกลืนกัน 
ดังนั้นการพิจารณาในการจัดทําเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดทุกเคร่ืองมือ จะพิจารณาใน เร่ือง
งบประมาณท่ีเปนตัวเงิน หรือเสียคาใชจายในการจัดทําไมสูง  โดยเนนใหรานคาในชุมชนจัดทําส่ือ
กันเอง หรือการไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน

5.3 ขอเสนอแนะ

5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังนี้
5.3.1.1 การวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาการส่ือสารการตลาดของธุรกิจชุมชนตลาดดอย

หวาย จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเห็นวาธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายไดใชการสื่อสารการตลาดโดยใช
เคร่ืองมือตางๆ  หลากหลายและประสบความสําเร็จ เพื่อใหเขาถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายมาก
ข้ึนควรมีส่ืออินเตอรเน็ตท่ีมีขอมูลท่ีเปนปจจุบันวานี้หรือมีภาพท่ีสวยงามนาติดตามกวานี้อาจจะ
ประสานงานโดยเปดเว็บไซดของชุมชนตลาดดอนหวายใหมากขึ้นมีความหลากหลายข้ึน หรือ
ประสานงานกับภาครัฐ การทองเท่ียวแหงประเทศไทยในนําเสนอขอมูลและเร่ืองราวของชุมชน
ตลาดดอนหวายท่ีเปนปจจุบัน
     5.3.1.2 สําหรับการบริหารจัดการยังมีรานคาหรือผูประกอบการที่แอบอางใชช่ือ
เสียงของตลาดดอนหวาย ขายของเกินกวาราคาจริง หรือคุณภาพไมดีอยางท่ีโฆษณา ทางคณะ
กรรมการชุมชนตลาดดอนหวายนาจะมีมาตรการท่ีเขมงวดกวานี้ในการจัดการธุรกิจ
          5.3.1.3  ขอเสนอแนะทิศทางการพัฒนาการทองเท่ียวของชุมชนตลาดดอนหวาย
เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว

1) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษมากข้ึน เชน จัดการทองเท่ียว
แบบพักแรม ชมความงามริมน้ํายามคํ่าคืน

2) อํานวยความสะดวกเร่ืองการเดินทาง บริการรถรับ – สงจาก
กรุงเทพฯ เชาไป- เย็นกลับ

3) พัฒนาสินคาและบริการใหมีความหลากหมายมากย่ิงข้ึน
4) สงเสริมการเดินทางโดยทางเรือ โดยพัฒนาทาเทียบเรือริมแมน้ํา

ทาจีน
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5) กิจกรรมข่ีจักรยานชมสวน
6) เลาะริมน้ําทาจีน ชม – ชิม ผัก ผลไม สดจากตน

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
ในการศึกษาคร้ังตอไปควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการทองเท่ียวทางน้ําสภาพ 

ดานเศรษฐกิจและสังคมของตลาดชุมชนดอนหวาย โดยอาจจะพิจารณาถึงการกระจายรายได การ
จางงาน การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชมชน  หรือ  ควรศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดของชุมชนตลาด
ดอนหวาย และวิวัฒนาการธุรกิจชุมชนตลาดดอนหวายDPU



บรรณานุกรม

DPU



114

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

กริช  สืบสนธ์ิ. (2545). พฤติกรรมการส่ือสาร หนวยท่ี 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
นิคม  จารุมณี. (2536 ก). การทองเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว.  กรุงเทพฯ :

โอ.เอส.พร้ินต้ังเฮาท.
. (2536 ข). การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทางนํ้า. กรุงเทพฯ :
โอ.เอส.พร้ินต้ัง เฮาท.

สุคนธ  วิบูลยศิลป. (2545). การวางแผนการตลาด.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา  วงษกะพันธ. (2530). การส่ือสารการตลาด. หนวยท่ี 2.  มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราช.
เสรี  วงษมณฑา. (2540). ครบเคร่ืองเรื่องการส่ือสารการตลาด.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ

ดวงกมลสมัย.

บทความ

“กําเนิดตลาดน้ํา.” (2515, ตุลาคม). ศิลปวัฒนธรรม, ปท่ี 3, ฉบับท่ี 10.
“ตลาดน้ําดอนหวาย SME ความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน.” (2545, มีนาคม). มติชนสุดสัปดาห,

ปท่ี 22, ฉบับท่ี 3.
“เท่ียวไปกินไปกับวันหยุดสุดสัปดาห.” (2546, กรกฏาคม). นิตยสารดิฉัน, ปท่ี 21, ฉบับท่ี 491.
“พาคูกินขาว.” (2548, กุมภาพันธ). นิตยสารคูสรางคูสม, ปท่ี 25, ฉบับท่ี 9.

DPU



115

วิทยานิพนธ

ผุสดี  เรืองทอง. (2545). กลยุทธการส่ือสารการตลาด ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอรานหนังสือออนไลน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ร่ืนฤดี  เตชะอินทราวงษ. (2541). การส่ือสารการตลาด ณ  จุดขายละพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชานิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ศุภวงศ  โหมวานิช. (2543). กลยุทธและประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดขององคกร
สงเสริมการทองเที่ยวออสเตรเลียในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

สิริกมล ศรีเดช. (2545). ตลาดดอนหวายพ้ืนท่ีแหงการทองเท่ียวและการบิโภค. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

อรสา  หนอปน. (2546). ปจจัยท่ีมีผลตอการสงเสริมความแขงแข็งดานการจัดการธุรกิจองคกร
ในชุมชนเขตดอยสะเก็ด. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา.
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยแมโจ.

DPU



ภาคผนวก

DPU



117

ตารางท่ี  1  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบงกระทึก

ลําดับท่ี แผนพัฒนา โครงการ งบประมาณ
1. พัฒนาสังคม - ติดต้ังหอกระจายขาว 1,000,000
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน - การสรางทาเทียบเรือ

- การประปาตําบล
350,000

3,000,000
3. พัฒนาสาธารณสุข - เสริมสรางพลานามัยยุคคล่ืน

ลูกท่ี 4 เตนแอโรบิค
30,000

4. พัฒนาการเมืองการบริหาร - อบรมสัมมนาผูนําชุมชน 50,000
5. พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม
- สืบสานวัฒนธรรมของชาติ

และทองถ่ิน
90,000

6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม

- กําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอยตาม
พระราชเสาวนีย

700,000

7. พัฒนาการทองเท่ียว - จัดทําปายประชาสัมพันธ 200,000
8. พัฒนาปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย
- กอสรางศูนยปองกันและ

บรรเทาสาธารณะภัยระดับ
ตําบล

500,000

ท่ีมา:สุริยะ  หินเมืองเกา (2545,หนา 44)
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ภาคผนวกรูปภาพ
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กลุมตัวอยางท่ีทําการสัมภาษณ
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กลุมตัวอยางท่ีทําการสัมภาษณ
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล กํานันบัญชา  วุฒิสังคะ
อายุ 51 ป
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยครูพระนคร
ท่ีอยู 3/3 หมู 5 ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

เปนกํานันตําบลบางกระทึก เม่ือป 2538 ไดเล็งเห็นวาตลาดดอนหวายแหงนี้ ซ่ึงเปน
ชุมชนเจริญและเขมแข็งมากอน ประชาชนในตลาดไดออกไปทํามาหากินขางนอก มีผลิตผล เชน 
เปดพะโล ขนมตาล ขนมหวานอีกมากมาย เชามาก็ไปท่ีอ่ืน เย็นกลับมาท่ีพัก ตลาดดอนหวายเคย
เจริญมาก ประกอบกับเม่ือป 2538 รัฐบาลไดสนับสนุนเศรษฐกิจ ชุมชนไดเล็งเห็นจึงรวบรวม
ชาวตลาดชุมชนแหงนี้ เชามาไปมาหากินท่ีอ่ืน เราควรจะรวมกันเปดตลาดแหงนี้ข้ึนมา เพื่อใหเขามา
หาเรา ไดแนวคิดและประชุมปรึกษาหารือกัน ซ่ึงประชาชนก็เห็นรวมกันวาดี ประชุมท้ังเจาอาวาส
วัดดอนหวาย ผูอํานวยการโรงเรียน ชาวตลาด

กลางป 2541 ไดเร่ิมจัดรูปแบบตางๆ โดยใชกรรมการในตลาด ซ่ึงเปนกรรมการชุม
ชน รูปญหาตางๆ ดี วาตรงไหนมีส่ิงบกพรองของชุมชน มีอะไรบาง สวนนี้เปนสวนท่ีใหขอมูล เชน 
นักทองเท่ียวเขามา ขาดอะไรบาง หองสุขา ความสะอาด การตอนรับ ก็จะนําเขามาพูดในท่ีประชุม 
ก็มาดัดแปลงเปลี่ยนระบบเปล่ียนแบบแผน มีการแลกเปล่ียนแนวคิด พูดคุย มีการใหขอคิดตางๆ 
และวิธีการตาง ๆ กับชุมชน โดยจัด

- สวนท่ีวัด เปนแหลงคาขายผักผลไม สถานท่ีจอดรถ
- สวนหนาโรงเรียน ทําเปนแหลงขายอาหารคลายๆ กับตลาดนัด
- สวนในตลาด ทําคาขายแบบตลาดเกา เหมือนกับดั้งเดิม
ดําเนินการได 6 เดือน ก็ประสบผลสําเร็จ มีประชาชนใหความสนใจ มีการโปรโมต

ตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ ทีวี ทางสวนราชการก็มีสวนชวยการโปรโมตพอสมควร ไดรับ
ความรวมมือจาก อบต. อําเภอ จังหวัด
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กรรมการทั้งหมดใชพอคาแมคาท่ีขายของอยูในชุมชนเปนกรรมการดําเนินการ 
กรรมการแตละชุดดําเนินการแตละแผนก มีตั้งแตแผนกการตอนรับ แผนกจัดราน แผนกดูแลความ
สะอาด

แผนกรักษาความสงบ ส่ิงตางๆ ตรงนี้ และเราควบคุมคุณภาพอาหาร มีกรรมการอีก
ชุด เขามาดูแล เราเนนท่ีความอรอย ถูกหลักอนามัยส่ิงหนึ่งท่ีขาดไมได คือ ใหพอคาแมคา ทํา
เหมือนกับวานักทองเท่ียวมาเท่ียวเปรียบเสมือนญาติของเราคนหน่ึง ใหการดูแล ใหการเปนกันเอง 
ในขณะท่ีมาเท่ียวก็ไดความประทับใจกลับไป พูดกันตอๆ ไปวา พอคาแมคา อุปนิสัย โอบออมอารี 
เราจะฝกเนนตรงน้ี ทานท่ีมาเท่ียวสามารถจะชิมไดวาอรอยหรือไม ถาไมอรอย ก็ไมตองซ้ือ แพงไป
ไมตองซ้ือ และแมคาจะไมมีการตอวา

ความรวมมือของชุมชน ชุมชนมีท้ังกํานัน ผูใหญบาน อบต. สมาชิก อบต.  
เจาอาวาส กรรมการวัด ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการโรงเรียน กรรมการตลาด ใหความรวมมือ
หมด เวลาประชุมมีประมาณ 500 คน ท่ีประชุม ประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ใครเห็นวาตรงไหน
ไมดีก็เสนอแนะมา ตรงไหนท่ีเห็นสมควรจะเพิ่มเติมก็เสนอแนะมา แลวคณะกรรมการก็จะมา
เรียบเรียงอีกท่ีวาตรงไหนควรทํากอนทําหลัง ส่ิงไหนท่ีติเพื่อกอหรือติเพื่อทําลาย เราจะดูไมใชวาเรา
จะทําตามทุกเร่ือง บางเร่ืองเราทําไมได เพราะตองดู ในฐานะท่ีเราเปนผูนํา เปนประชาชนตลาด เรา
ตองดูวาส่ิงท่ีจะทําข้ึนมา ผลประโยชนท่ีจะไดรับก็คือชาวบาน ถาไปไดกันคนกลุมหนึ่งกลุมใดเรา
ไมเอา เราจะดูวา จะตองใหความสะดวก สบายกับนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวมาเยือนบานเรา เร่ืองรักษา
ความสงบใหกํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่ตํารวจชวยเปนฝายดูแล สวนเร่ืองความสะอาดก็ใหอบต. 
ชวยดําเนินการ โดยเรามีเบ้ียเล้ียงให ชุมชนมีเบ้ียเล้ียงให เราเก็บจากรานคา คือ รานละ 20 บาท หรือ 
30 บาท แลวแตความใหญ ความเล็ก นําเงินสวนนี้ไปชวยดูแล จางคนมาทํางาน ทําความสะอาด 
รักษาความสงบ ใชในการใหพนักงานมาโบกรถ

ผูท่ีเขามาขายในชุมชนแหงนี้ ตองใหความรวมมือกับชุมชนใหเปนไปแนวทางเดียว
กันในทางปฏิบัติ ตรงนี้คือเอกลักษณของดอนหวาย

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ตลาดดอนหวาย ซ่ึงผมเปนคนชอบเท่ียวดูไปท่ีตางๆ ท่ีตลาดน้ํา ผมไปท้ังหมด 
เราไปดูสวนท่ีดีของเขา สวนไมดีเราไมมอง เอาสวนดีเก็บมาเปนขอมูล ตรงนั้นตรงน้ีดี อยางนั้นดี 
เรามารวมท่ีตลาดดอนหวายท้ังหมด คือ นํามาจัดระบบ จัดเรียบ ใหเปนสวนท่ีดีของตลาดน้ําตางๆ 
เอามารวมท่ีตลาดดอนหวายแหงนี้ แลวเราเสริมสวนตางๆ เขาไปตรงนี้ดวย
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เปนตลาดเกาแก เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เพราะเปนตลาดชุมชนเกาแกอยูแลว 
มีสินคาหลากหลายไมจะเปนอาหาร ขนมหวาน ผัก ผลไม คุณภาพเปนอันดับหนึ่ง บริการเยี่ยม

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
จุดเดนคือชาวตลาดดอนหวาย พอคาแมคา ซ่ึงไดรับความรวมมือ และมีความ

เปนกันเองกับนักทองเท่ียว เปรียบเสมือนญาติ เปรียบเสมือนเพ่ือน ซ่ึงมีการพูดคุยกัน มีการใหความ
อลุมอลวย มีมนุษยสัมพันธ ลูกหลานชาวตลาดดอนหวายมีการศึกษาระดับมันสมองเยอะ มีการ
ศึกษากัน

ตลาดดอนหวายจะไดเปรียบท่ีอ่ืน
1. การคมนาคมสะดวก เชน มาจากรุงเทพฯ คนสวนใหญเปนคนกรุงเทพฯ ซ่ึง

เขามาก็ไมไกลนัก
2. มีท่ีจอดรถใหกับนักทองเท่ียวมากพอสมควร ประมาณ 1,500 คัน
3. มีเจาหนาท่ีคอยดูแลเร่ืองความปลอดภัยใหเขาตลอดเวลา ใหเขาม่ันใจใน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มาแลวไมมีขโมย มาแลวไดรับความสะดวก
2.3 มาตรการควบคุมราคา

เราจะมีพาณิชยจังหวัดเขามาควบคุมในเร่ืองของกิโลตางๆ เราไมเอาเปรียบผู
บริโภค มีการมาตรวจ มีการวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบนไว ส่ิงไหนท่ีระบบตางๆ ท่ีทางพอคา
แมคาไมทําตามระบบของชุมชนของเรา เรามีการวากลาวตักเตือนคร้ังหนึ่ง และทําทัณฑบนไว
คร้ังท่ีสองและคร้ังท่ีสาม  ถาไมเช่ืออีกก็ใหออกไปจากพ้ืนท่ี เพราะชุมชนของเราไมตองการ

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
เสนทางในการเดินทาง จะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอนัก

ทองเท่ียวสําหรับท่ีจะเดินทางมายังตลาดชุมชนดอนหวาย จะมีปายบอกทางจุดตางๆ ท่ีจะเขามายัง
ตลาดดอนหวาย

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
ก็จะมีกิจกรรมกลางคืน งานตามประเพณี วันลอยกระทง วันสงกรานต วันออก

พรรษา
สําหรับท่ีรานแพกํานันก็จะไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ตรงสวนนี้เรา

จะไมทําการสงเสริมการขาย เราจะทําจุดใหญอยูแลว สวนรวม ผมคิดวาตรงสวนนี้ไมเปนจุดสําคัญ
อยูแลว จุดสําคัญท่ีเขามาเพราะเขาไดทุกวันอยูแลว เขาไดรับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของเขา ไดรับความเปนกันเอง แลวราคาสินคาของเราก็ไมแพง ราคาเปนกันเอง 
คุณภาพเปนอันดับแรกๆ ท่ีเราตองเนนกับความสะอาด แลวเร่ืองอุปนิสัยของพอคาแมคา
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2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
การใชส่ือตางๆ เรามีแบบแผนของเรา ทําข้ันตอนทีละชวง เราดูจากของจริง เรา

ไมทําทางทฤษฎี เชน คนเร่ิมนอยลงไปเราก็ตองมีการโปรโมตใหหนักข้ึน ถาคนมากแลวก็หยุด
โปรโมตชวงหนึ่งเพื่อเซฟคาใชจายตรงนี้

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
                           มีการใช Internet ในสวนของการแนะนําตลาดดอนหวาย จะอยูในสวนของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ

2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ
ก็มีสวนเขามาชวย แตหาวาชุมชนเราหย่ิง หาวาชุมชนไมคอยแบบวาบางอยาง

เขาตองการใหเราทําตามเขาใหเดินตามเขา ท่ีนี้เราเดินตามเขาเราก็รูจุดจบ เราไมตองเดินตามเขา เรา
ไมตองพึ่งเขา เราก็อยูได

แตเขาก็ชวยบาง ชวยบางส่ิงบางอยาง ก็มีการประชาสัมพันธให ใหนอยมาก เขา
ตองใหเราทําตามท่ีเขาบอก เขาจะรูดีเทาคนในพ้ืนท่ีไดอยางไร

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
การรักษาเรารักษาอยูแลว เราตองการใหยั่งยืน ตองการใหตลาดดอนหวายย่ังยืน

ตลอดไปช่ัวลูกช่ัวหลาน ตรงนี้เราปฏิบัติใหชุมชนเปนแกนนํา เปนตัวหลักในการทํางาน มีพอคาแม
คาเปนกรรมการ เพราะเขารูปญหา เขาจะไดพูดคุยกับนักทองเท่ียว ปญหาตางๆ เม่ือเรามีการประชุม 
เขาก็จะมาเสนอแนะท่ีประชุมตางๆ วาส่ิงนั้น ส่ิงนี้ นักทองเท่ียวพูดมาไมดี ตรงนั้นตรงนี้ เรามา
ระดมความคิดตางๆ

ในฐานะท่ีเราเปนประธานและกรรมการตรงสวนนี้ บางอยางเราก็ไมรู คิดไมถึง แต
เม่ือมีการพูด มีการคุย ระดมความคิดตาง ๆ ออกมาแลว เราจะมองเห็นบางสวน

คนท่ีรานคาขายสวนใหญเปนคนในชุมชน คนบานเกิดท่ีนี่ เขาไมตองการใหตลาด
เส่ือมสลายไป ตองการใหอยูนานๆ และเปนหนาตาของตําบล เปนหนาตาของชาวตลาดวาอยูตลาด
ดอนหวาย ตอนนี้ทุกคนรูแลววา ตลาดดอนหวายอยูตรงไหน เพราะเราไดพัฒนาดูแล ตรงสวนนี้เรา
มีการประชาสัมพันธส่ิงตาง ๆ ตรงนี้

ของเรามีระบบการศึกษาใหความรู เปนแหลงขอมูล แหลงท่ีผลิตวิชาความรูใหกับ
นักศึกษาของการศึกษานอกโรงเรียน เราไดอบรมไป 6 รุนแลว อบรมดานการทําอาหาร ซ่ึงรานคา
หลักๆ ก็ใหความรวมมือเปนเหมือนกับสถานท่ีใหการศึกษากับ กศน. ท่ีอยากจะเรียน เชน เปด
พะโลก็หัดมาตมมาทํา กวยเต๋ียวเปดก็หัดมาทํา ปลาทูตมเค็มก็มาทํา ปาทองโกก็มาทํา เราอยากทํา
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วิชาชีพตรงไหน เกี่ยวกับตลาดดอนหวาย เราสามารถมาศึกษา โดยเราให กศน. เปนผูจัด จัดระบบ
ระเบียบตางๆ และสงนักศึกษาเขามา สวนสถานท่ีตลาดดอนหวายเปนแหลงท่ีเรียนรู ไดมาฝกงาน 
ไดมาหัดวิธีการทําอาหาร ซ่ึงอาหารนําไปประกอบอาชีพยังจังหวัดอ่ืน เชน กวยเต๋ียวเปด, เปด
พะโล, ขาวมันไก, ขนมตาง ๆ หลายอยาง

ในเร่ืองของการจัดการจะมีการจัดเปนในรูปของคณะกรรมการแผนกตางๆ ดําเนิน
การ ไมวาจะเปนแผนกตอนรับ แผนกจัดรานคา แผนกดูแลความสะอาด แผนกรักษาความสงบ จะมี
การผสมผสาน โดยการเอาความรวมมือของชุมชนเปนเกณฑDPU
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นายสุริยะ  หินเมืองเกา
อายุ 40 ป
ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มสธ.

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางกระทึก

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ
      ความรวมมือของชุมชนก็จะมีใหความรวมมือในระดับหนึ่ง เพราะชุมชนตองมีการ
พึ่งพาซ่ึงกันและกันเพ่ือความอยูรอดของชุมชน เพราะมีผลประโยชนรวมกัน

โรงเรียน ก็จะใหการสนับสนุนในเร่ืองการอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนในเร่ือง
ของสถานท่ีสําหรับจอดรถของนักทองเท่ียว โดยใชสนามฟุตบอลของโรงเรียน ในเร่ืองของความ
สะอาด ไมวาเปนในเร่ืองของขยะ ซ่ึงทางโรงเรียนก็จะเขามีสวนรับผิดชอบในสวนบริเวณท่ีเปน
โรงเรียน อํานวยความสะดวกในเร่ืองของสุขา ส่ิงตาง ๆ เหลานี้

วัด ก็จะเปนลักษณะในเร่ืองการคงไวซ่ึงประเพณี ในเร่ืองของการสงเสริมพระพุทธ
ศาสนา การทําบุญ สนับสนุนสถานท่ีสําหรับใหเกษตรกรนําผลผลิตมาจําหนายในบริเวณวัด เปน
สถานท่ีจอดรถ อํานวยความสะดวกในเร่ืองของสุขา
                  คนในชุมชน พอคาแมคา มีการรวมตัวกัน กระตุนใหมีการรักษาอนุรักษส่ิงตางๆ 
เหลานี้เอาไว มีความยิ้มแยมแจมใส

กํานัน ก็จะเขามาดูแลในเร่ืองของความเรียบรอย ความปลอดภัย จัดระบบ
อบต. ใหการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณ ไมวาจะเปนในเร่ืองของปายบอก

สถานท่ีตางๆ ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตลาดชุมชนดอนหวาย สงเสริมการพัฒนาและการทอง
เท่ียว การรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีจอดรถ

สถานท่ีราชการ อําเภอ จังหวัด ก็จะเขามาคอยดูแลการดําเนินการของตลาดชุมชน
ดอนหวาย ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว เปนการอนุรักษความดั้งเดิม ความเกาแกของตลาดน้ําคงให
สภาพเดิม
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2.  การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
                 2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

เปนเขตปริมณฑล ใกลกับกรุงเทพมหานคร ทําใหการเดินทางสะดวก ไมไกล 
ความเปนตลาดเกาแกดั้งเดิม อีกทั้งชุมชนติดแมน้ํา แมน้ํามีความสําคัญในการกอบอาชีพ

ชุมชน วัด โรงเรียน เปนสถานท่ีทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมแกการพัฒนา เปนจุด
ศูนยรวมท่ีเดียวกัน

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
- พอคาแมคา มีความยิ้มแยมแจมใส
- ราคาสินคาไมแพง
- มีของใหชิมทุกราน สามารถชิมอาหาร ขนม ผลไม

        - ผลิตผลมาจากชาวสวน ไมวาเปนผลไม เชน สมโอ ชมพู ฝร่ัง มะมวง ฯลฯ 
ผักตาง ๆ เปนผลผลิตจากชาวเกษตรกรท่ีนํามาจําหนาย ทําใหมีคุณภาพ มีความสด

2.3 มาตรการควบคุมราคา
พอคาแมคา จะเปนผูกําหนดราคา โดยมีลูกคาเปนตัวช้ีวัด ราคานั้นแพงหรือไม

แพง ถาแพงเกินไปลูกคาจะไมซ้ือ ดังนั้น พอคาแมคาก็จะกําหนดในราคาท่ีเหมาะสมกับทองตลาด 
จะมีคณะกรรมการในการควบคุมราคา คอยกํากับและดูแล

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
เสนทางในการเดินทาง จะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอนักทอง

เท่ียวสําหรับท่ีจะเดินทางมายังตลาดชุมชนดอนหวาย จะมีปายบอกทางจุดตางๆ ท่ีจะเขามายังตลาด
ดอนหวาย ปายบอกขอบเขต

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
มีการจัดกิจกรรม

2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
มีการใชการโฆษณาตามส่ือตาง ๆ ไมวาเปนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
มีการใช Internet จะอยูในสวนขององคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการ

ประชาสัมพันธการทองเท่ียว
2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมไดเขามาสวนชวยในการประชาสัมพันธ

มีการเผยแพร มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในรูปของแผนพับของจังหวัด
นครปฐม
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3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
- มีการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักอยางท่ัวถึง มีช่ือเสียง
- อบต. ก็จะจัดสรรงบประมาณตางๆ ไมวาจะเปนปายประชาสัมพันธ ปายขอบเขต 

ปายสถานท่ี
- มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อนุรักษประเพณี จัดงานเทศกาลตางๆ ประเพณีตางๆ 

เปนการสืบสานวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน
- โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูใหกับผูนําชุมชนตลาดชุมชนดอนหวาย 

รวมถึงผูนําชุมชนในระดับตําบล
- อนุรักษส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการกําจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย
- พัฒนาการทองเท่ียวตลาดชุมชนดอนหวายใหเปนท่ีรูจัก
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นายชาญศักดิ์  วุฒิสังคะ
อายุ 55 ป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คบ.

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

ชุมชนใหความรวมมืออยางมาก แลวก็ไดความรวมมือทุกๆ อยาง แมกระท่ังดูแล
ความสะอาด เขาก็รวมมือชวยกัน เก็บขยะหนาราน รานใครรานมัน แลวยังมีการชวยกันดวย พรอม
กันนั้นชุมชนของ อบต. อบต. ก็เขามาชวย เชนมีถังขยะมา ในตลาดเราจะไมใชถังขยะ นอกตลาด
เราจะมีถังขยะ ปรากฏวา อบต. มาชวย

อปพร. คอยดูแลเร่ืองรถ บริการเร่ืองรถ รถเราไมเคยหาย แตสถานท่ีจอดรถเราไม
คอยพอ มี อปพร. คอยดูแลให ไมเก็บเงิน รถท่ีมาจอด 1,400 คน รถมีท้ังวัด ท้ังโรงเรียน ท้ังเอกชน 
เอกชนเขาจะเก็บ 10 บาท เราก็ยอมใหเขา กอนจะเก็บเขาก็มาบอก

ฉะนั้น เราก็จะรวมมือกันหมด ชุมชนจะรวมมือกันอยางเต็มท่ี รักษาส่ิงแวดลอม 
อะไรอยางเนี่ยทุกอยาง แมน้ําทาจีนจะมีชมรมรักษแมน้ําทาจีน

กํานัน จะเปนหัวเร่ียวหัวแรงในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตลาดดอน
หวายกลายเปนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเอง

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ตลาดดอนหวายมันเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ตลาดอ่ืนจะสรางข้ึนมา มีทุนก็จะ
สรางข้ึนมา สรางเรือ สรางแพ โดยไมมองขางเคียงวามีอะไรบาง แตตลาดชุมชนดอนหวายคอยเปน
คอยไป ปากตอปากก็พูดกันไปทําใหคนรูจัก

มีความหลากหลายของสินคา มีมากมาย ท้ังอาหาร ขนมหวาน ผัก ผลไม ของ
ฝาก

มีเรือทองเท่ียวบริการ ดูวิถีชีวิตของชาวบาน ดูตนไม เชน ตนลําพู ดูธรรมชาติ 
พักผอนหยอนใจ
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2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
เสนหของดอนหวาย คือ อาหารอรอย แลวก็ใชภูมิปญญาของชาวบานอยางเต็ม

ท่ี ไมวาจะเปนปลาทูตมเค็มสามรส ใชความรูอันนี้มาร้ือฟนกันอีกคร้ังหนึ่ง เราจะเห็นวาขนมตาง ๆ 
ขนมโกโบราณ-ยอนยุค ขนมเปยะโบราณ เดินในตลาดก็จะเห็น จะมีขนมเปยะโบราณ หาซ้ือท่ีอ่ืน
ไมคอยมี มาเจอท่ีดอนหวาย

2.3 มาตรการควบคุมราคา
สําหรับเร่ืองราคาเราจะไมมีมาตรการควบคุมราคา เราปลอยลอยตัว แตวาเขาจะ

รูกันเอง ในเชิงคุณภาพหรือไม เขาจะแขงขันกันเอง คือ เราเจอ 10 บาท มีเปดนิดเดียว ช้ินสองช้ิน 
แตเรามากินกวยเต๋ียวท่ีนี่ ไมเกินเต็มท่ีแลว 20 บาท ฉะนั้น เร่ืองราคาไมควบคุม เขาจะสูกันเอง
สมโอเขาก็จะสูเอง เราปลอยกัน จะสูกัน แตจะมีคณะกรรมการเขามาคอยดูแลในเร่ืองของราคา ให
อยูในราคาท่ียุติธรรม

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
เสนทางในการเดินทาง จะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอนัก

ทองเท่ียวสําหรับท่ีจะเดินทางมายังตลาดชุมชนดอนหวาย จะมีปายบอกทางจุดตางๆ ท่ีจะเขามายัง
ตลาดดอนหวาย  ตลาดดอนหวายก็จะจัดทําปายของตลาดเอง

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
ตอนนี้เราจะยังไมจัดอะไร แตวาท่ีจัดๆ มาแลว มันก็ไดผล แตวาจะตองดูไปอีก 

กิจกรรมท่ีจัดไปแลว สวนมากจะเปนกิจกรรมการเผยแพรความดีของตลาด เชน ความดีของตลาดมี
ผักปลอดสารพิษ มีพืชผักและผลไมท่ีปลอดสารพิษ และเราก็ไดรวมกับเกษตรอําเภอหาเคร่ืองมา
ตรวจสารพิษ

ท่ีนี่มีเรือทองเท่ียวท้ังหมด 11 ลํา ของอาจารยสวัสดิ์ รวมท้ังหมดมี 3 บริการ
ไดรับความนิยมจากคนกรุงเทพฯ มานั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบาน ดูตนไม ตนลําพู ท่ีมีตัวหิ่งหอย
เกาะอยู

2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
มีการใชการโฆษณาลงส่ือตาง ๆ บาง

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
มีการใช Internets ในสวนของการแนะนําตลาดดอนหวาย จะอยูในสวนของ

องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
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2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ
เขาเคยเขามาเหมือนกัน แตวาก็ไมคอยไดผลเทาไร เวลาเราเขียนรายงานไป เขา

ก็ไมคอยไดชวยอะไร เราชวยตัวเอง สวนใหญถาจะรอเขาก็ไมทันการ

3. ธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
วิธีการท่ีเราจะสงเสริมและทําเปนประจํา คือ
1. ประกันคุณภาพของสินคาของเขา เชน สมโอ ก็จะเปนสมโอของนครชัยศรีแทๆ 

สามพราน มีการคัดคุณภาพของสินคา ถาเปนสมโอท่ีอ่ืนเราไมใหขาย กรรมการจะไมยอม แลวเรามี
คณะกรรมการคอยดูแลสมโอ เดินผานก็รูวาเปนสมโอนครชัยศรีแทหรือไม ดูรู ถาทําอยางนี้แลว ทํา
ใหนักทองเท่ียวมาแลวซ้ือของคุณภาพ สบายใจ นอกจากนั้น สมโอออนเกินไป แกเกินไป กินไมได 
เราไมไดเอามาขาย จะคอยดู จะมีคณะกรรมการคอยดูแล และอีกหนึ่งก็คือ ตราช่ัง ใครซ้ือของเรา
ก็ตองประกันวาซ้ือของ 1 โล ก็ตอง 1 โล ไมใชได 8 ขีด 9 ขีด ถือเปนความเท่ียง

ฉะนั้นเราก็จะใชความซ่ือสัตย ประกันคุณภาพใหเขา เขามาแลวเกิดติดอกติดใจ 
นอกจากนั้นยังสอนเขา หนาตาตองยิ้มแยม มีของใหชิม

2. เราจะดูท้ังเร่ืองความสะอาด ความซื่อสัตย รักษาส่ิงแวดลอม แลวใหแมคา
แมขายปฏิบัติตัว เราจะรักษาสภาพ แลวก็จะแนะเขาวาเราตองมีความสามัคคีกัน เพราะฉะนั้นความ
สามัคคีเราจะเห็นวา ผมยังมีรูปเกาๆ ในตลาดใหเห็น เปนกระปอง เราจะวางเรียงกัน รอยเปนวาง
เรียงกัน เวลาเกิดไฟไหมชาวบานแทนท่ีจะหนีในกรุงเทพฯ เขาไมหนี เขาจะชวย คนจะใชกระปอง
ตักน้ํา ชวยกัน จะชวยกันตลอดเวลา

DPU



132

แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นายสวัสดิ  นิ่มอนงค
อายุ 65 ป
ประวัติการศึกษา ปกศ.สูง วิทยาลัยครูบานสมเด็จ

ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน สายผูสอน โรงเรียนวัดดอนหวาย

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

ชุมชนแหงนี้จัดวาโชคดี โชคดีของพ่ีนองท่ีอยูตําบลบางกระทึก บางเตย ณ จุดน้ีมี 2 
ตําบล ฝงนี้เปนของตําบลบางกระทึก อีกฝงเปนของตําบลบางเตย แลวตําบลบางเตยมาติดกับตําบล
บางกระทึกอีกดวย เพราะฉะน้ันเราไดแรงสนับสนุนของ อบต. สอง อบต. สองกํานัน สองชุมชน 
เดิมตลาดดอนหวายเปนตลาดธรรมดาๆ ไมคอยมีคนรูจักมากมาย แตเปนตลาดแรงงาน เม่ือสมัย
กอนในอดีต สมัยพุทธมณฑลไมเกิด อําเภอพุทธมณฑลไมเกิด แถวนี้ทํานาท้ังนั้น ตรงนี้ท่ีเปนตลาด
แรงงาน ท่ีใชคําวาตลาดแรงงานก็เพราะวาคนกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ท่ีขายแรงงาน
มาชุมนุมท่ีนี่ เพื่อต้ังเตนทใหนายจางมาจาง พอมีถนนตลาดก็เร่ิมทรุด

พอถนนเกิดพุทธมณฑลเกิด 2500 แตเกิด 2500 พุทธมณฑลยังไมกาวหนาถึงขนาด
นี้ เวลาเกือบ 20 ป ตลาดก็จะบูมอีกคร้ัง ประมาณ 2541 เหตุท่ีบูมก็เพราะตลาดของเรามีอาหาร
หลักๆ ก็คือ “พะโลท่ีโดงดัง เปดพะโลโดงดังก็เพราะท่ีนี่เปนคนของชาวจีน แมน้ําสายนี้ตั้งช่ือแมน้ํา
ทาจีน เม่ือชาวจีนอยูชาวจีนเล้ียงสัตว เล้ียงเปด เกงเร่ืองอาหาร ก็เลยดังเร่ืองเปด ท่ีนี่ผักปลาเยอะ
อุดมสมบูรณ หอหมก แลวทําขนมหวานอัทธนีย เวลานี้ผูท่ีถายทอดวิชาใหจัดวาเปนคนสุดทาย
ยังอยูช่ือวา “ปาเฮียง” เปนคุณแมคุณอัทธนีย คนดั้งเดิม ท่ีวาขนมหวานอรอยท่ีนี่อรอยเยี่ยมยอด
เพราะอะไร เพราะท่ีนี่มีวัตถุดิบ ท่ีนี่มีไขเปด มะพราวเปนสวน พอทําขนมหวาน ทองหยิบ
ทองหยอด ฝอยทอง ตะโก ถึงมัน ถึงอรอย มีวัตถุดิบของตัวเอง เขาจะใสไมอ้ัน

ท่ีนี่มันยังมีประเพณี ประเพณีสมัยกอนรุนคุณพอคุณแมของผม งานวัด งานป งาน
บวช งานแตง งานศพ งานทําบุญบาน ปาเฮียงมีทีมงานของเขา งานอะไรก็ตามไปชวยงาน แตมา
ระยะหลังไมไดชวยละ แตจาง ของหวาน ของคาวเกงมาก มาตอนหลังจางละ เพราะระบบสังคม
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เปล่ียน มีการเกรงใจ มีสินน้ําใจ ใสซองให เลยทําใหท่ีนี่ดังเร่ืองอาหารคาวหวาน ผลไม สมโอ ชมพู 
ขนุน มะมวง เม่ือมีของพรอม ความเจริญเกิดข้ึน สถาบันบริหารที่วัดไรขิง ณ จุดน้ีมันจะเปนแหลงท่ี
ใครจะเปนผูบริหารตองมาฝกอบรม ธรรมดาสถาบันนี้มีโรงครัวเล้ียงอาหารกลางวัน กลางคืน เม่ือ
มาพัก เม่ือเล้ียงแลวเกิดเม่ือยลา จึงมาเร่ิมส่ังเปดจากท่ีนี่ไป หอหมกไป พวกที่มาก็คุยกันวา อาหารมา
จากท่ีไหน มาจากตลาดดอนหวาย ใครมาอบรมก็มีเวลาวางมาท่ีนี่ มาทานท่ีนี่ ก็กระจายขาวออกไป 
มันเร่ิมเปนตัวเปนตนข้ึน

และเม่ือป 2540 ผมเกษียณ คําวาบูม ตอนน้ันก็ยังมีอยูในตลาดท่ีเดินไป แพไมมี เรือ
ไมมี ผมจะเกษียณก็เตรียมตัวลาออกกอน 1 ป มาซ้ือแพ 1 หลัง มาจอดขายกาแฟ ทําเปนสภากาแฟ 
เรามีผูสูงอายุ มีหมากรุก มีหนังสือพิมพใหอาน มาทําได 5-6 เดือน มีเรืออยูลํา มานั่ง สภากาแฟมี
ประโยชนตรงนี้ อาจารยลองเอาเรือลงแลนในแมน้ํา ก็เลยแลนดู เอาเรือออกประชาสัมพันธในวันท่ี 
11 มีนาคม 2540 ออกแลน รอบแรกมีผูโดยสารจากนนทบุรี 2 คน รอบตอไปก็ 2-3 คน เปนเวลา 6 
เดือน ขาดทุนตลอด ผมขับเอง บรรยายเอง ขับเรือดวย บรรยายดวย เอาธรรมชาติท่ีมีอยูสองฝงฝาก
ดึงเอามาใหเกิดประโยชน ความจริงไมมีอะไร ผมบรรยายก็มีตนลําพู ตนลําพูมีท่ีมาท่ีไป สวยงาม 
ยามหิ่งหอยมาเกาะ สมัยกอนเดินอาศัยแสงหิ่งหอยท่ีอยูสองฝงฝาก สมัยกอนไมมีตะเกียง ไฟฟา 
อาศัยแสงหิ่งหอย ซายขวาคนเดินเรือก็เดินตรงกลางก็ไมชนอะไร ตนเตยฝงโนนตั้งช่ือตําบลบางเตย 
ก็มีเตยเอามาสานเส่ือทําอะไร ก็อธิบายไป แมน้ําทาจีนมาจากไหน มีความยาวอยางไร วัดอยูริม
แมน้ํา ทําไมอยูริมแมน้ํา เพราะต้ังริมแมน้ํา สมัยกอนบิณฑบาตในนาไมได คันนานิดเดียว อาศัยพาย
เรือริมน้ํา วัดอยูจังหวัดนครปฐมอยูริมน้ํา มีท้ังหมด 40 วัด อธิบายไปเร่ือย ๆ เร่ิมติดตลาด

ป 2542 สํานักพระราชวัง ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน จะมาเท่ียววันท่ี 28 สิงหาคม 
ทําใหโดงดังระเบิด จาก 1 ลํา เปน 7 ลํา

มาท่ีนี่อ่ิมทอง วัดมีท่ีลานบุญ มาปดทองไหวพระอะไรตออะไร ผมเอานั่งเรือไป
ก็ไปเล้ียงปลา ก็เปนการสรางบุญ “อ่ิมทอง อ่ิมบุญ แลวเอาอ่ิมใจ ดวยการนั่งเรือ เพราะนั่งเรืออากาศ
ดี ถามาตลาดดอนหวาย จะตอง 3 อ่ิม “อ่ิมทอง อ่ิมบุญ อ่ิมใจ” เปนสโลแกนตลาด คอยๆ ติดตลาด
ท่ัวไป มีคนดัง ๆ มากมาย เชน คุณหญิงบุญเรือน

ทีนี้มาพูดถึงวาโชคดี ตลาดของเรามีคุณภาพ เพราะเราไดรับความรวมมือจาก
ประชาชน ไดรับความรวมมือจากกํานัน ไดรับความรวมมือจาก อบต. และพอมีคนมาเท่ียวเยอะ เรา
ก็เร่ิมมองวาเราตองมีระบบ ระบบจะเกิดจากเราคนเดียวไมได ผมก็ไดหารือกับกํานัน เราหา
กรรมการข้ึนมาชุดหนึ่งชวยบริหาร เพราะรานคาเกิดข้ึน เดี๋ยวลามไปถึงวัด ไปเลยวัด จากตลาดออก
นอกตลาด เพราะรานคาเกิดข้ึนตองมีระบบ เพราะนักทองเท่ียวพูดวาขายของโกงตาช่ัง ก็ตั้ง
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กรรมการ ใหกํานันเปนประธาน ผมเปนเลขานุการ แลวกรรมการอีก 13 คน ท้ังหมด 15 คน เปนชุด
บริหาร ก็นัดประชุมรานคา เหตุท่ีเราทํานี้ไมใชหมายความวาเราจะมาขูดรีดหรือมาทําอะไร แตเรา
จะมาสรางสรรค แตใหมีจุดยืนวา มีอะไรกรรมการจะไดเรียกปรึกษาหารือ มีขอคิดเห็นยังไง จะได
เสนอความคิดเห็น แตกอนขายของไมมีช่ือ เรามีระเบียบข้ึนมา รานคาตองมีปายช่ือ เพื่อท่ีจะไดบอก
วารานไหนไมดี กรรมการก็จะมาดูแลระบบ ระเบียบ นอกจากนั้น ก็มาดูแลเร่ืองการเงิน เร่ิมมากเขา 
การเงินก็ขอความรวมมือ เราไมบังคับ เสาร-อาทิตย ก็จะมีกรรมการ 3 คน เดินขันให ใครจะบริจาค 
10 บาท 20 บาท 30 บาท ไมวา เงินเขาบัญชี งานมันใหญ นําเงินมาเปนเบ้ียเล้ียงกับ อปพร. ตํารวจ
ชุมชน

นอกจากนี้ กํานันเปนคนหนุม มีแนวความคิดดี สรางสรรคดี ประกอบกับกรรมการ
ชวยกัน กรรมการก็จะมาจากตัวแทนจากซีกวัด หนาโรงเรียน ตลาด ศาลเจา แลวกรรมการนี้ก็ดูแล
ตามโซนตาง ๆ จะประชุมทุกเดือน ถาไมมีอะไรก็จะไมประชุม ปญหาถึงมีนอย ถามวาปญหามีไหม 
ตอบวามีนอย อยูกันอยางกลมเกลียว เราเนนเร่ืองคุณภาพอาหาร ความสะอาด อบต. ดูแลเร่ือง
ถังขยะ น้ําทวมก็เขามาชวย

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

มีความรูสึกวา ของเราแตกตางจากท่ีอ่ืน เพราะท่ีอ่ืนทํามาไมใชไมดี เขาดี แต
มองดูแลวไมคอยเดนเทาไหร ถาจะเปรียบเหมือนนักมวย ตลาดดอนหวายเปนตลาดเกาแก เปนมวย
ท่ีมีเชิง คูตอสูจะมีหมัดหนักแคไหน คูตอสูหมายถึง ตลาดท่ีจะเกิดข้ึน มาแบบบูมเลย มีการโปรโมต 
แตตลาดหวายคอย ๆ เกิด หมัดไมหนักแตชนะดวยลูกแย็บ สรางสมมาเปนเวลานาน คอยๆ สราง
ความดีมาทีละนอย เกิดมาทีละนอย เปนส่ิงท่ีดึงดูดลูกคา รานคาตางๆ ก็พยายามหวงแหนส่ิงนี้เอาไว 
เกิดทีละนอย สรางความดีมาทีละนอย ลมยากเหมือนกับเศรษฐีท่ีเขามาอยูเขาเคยจนมา เขาเคยนั่นมา 
เขารูเลยวาสมัยกอนเขาจนมาก เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามสะสมเงิน และพยายามรักษาความดี
เอาไว อันนี้เปนส่ิงดึงดูดเอาไว รานคาก็ดี เขาจะพยายามหวงคอยๆ เกิดทีละนอย ความดีคอย
สรางสมทีละนอย ตั้งแตเร่ิมจากรานหอหมกมีรานเดียว เวลานี้มีถึง 10 ราน รสชาติใกลเคียงกัน ราน
สมมีเปน 100 ราน ไมใชรานเดียว เปดพะโลนายหนับจริง แตก็มีนายโอ กํานัน หลากหลาย คุณภาพ
ใกลเคียงกัน
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เกิดข้ึนมาจากชุมชน เพราะของท่ีขายมีอยูแลวในชุมชนเกาแกดั้งเดิม ไมวาเปน
เปดพะโลนายหนับ นายโอ ขนมตาลปาไข ขนมหวานอัทธนีย หอหมกแมประทิน ความอุดม
สมบูรณของวัตถุดิบ ไมวาเปนอาหารคาว ขนมหวานอรอยเยี่ยมยอด เพราะเปนแหงท่ีมีวัตถุดิบอยู
แลว ไมวาเปนไขไก มะพราว ถึงมัน ถึงมะพราว จะใสโดยไมประหยัด ทําใหรสชาติมีความอรอย
ถูกปากผูบริโภค

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
มาท่ีตลาดดอนหวายแลว ได 3 อ่ิม คือ
อ่ิมบุญ ไดทําบุญ ทําทานท่ีวัดดอนหวาย มีแพปลา
อ่ิมทอง ไดทานอาหารอรอย
อ่ิมใจ ไดนั่งเรือ ลองเรือชมธรรมชาติ
หลักภูมิศาสตรเดนกวาท่ีอ่ืน ใกลพุทธมณฑล พุทธมณฑลเปรียบเสมือนปอด

ของเมืองไทย คนเวลานี้เขายุคภาวะเศรษฐกิจฝด ไปไกลก็จะเสียคาใชจายสูง เสนทางก็จะอันตราย 
แตถามาท่ีตลาดชุมชนดอนหวาย เสนทางคมนาคมสะดวก เปนจุดเช่ือมทุกจุด มาตลาดแปบเดียว 
ถนนปนเกลานครชัยศรีเกิด ถนนอักษะเกิด แสนสบาย คนตางจังหวัดมา คนกรุงเทพฯมา มาแวะ
พุทธมณฑล มาไหวหลวงพอวัดไรขิง มาแวะตลาดนํ้าดอนหวาย “อ่ิมบุญ อ่ิมทอง อ่ิมใจ” สองรอย
บาท เราเนนเร่ืองการเขาออกของรถ ใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

2.3 มาตรการควบคุมราคา
เรามีโดยการใหขอคิดวา “อันนี้เปนแนวคิดของผม” ผมเปนขาราชการบํานาญ 

หมายความวา ผมกินไดทุกเดือนจนกวาชีวิตจะหาไม ถาผมเกษียรติมาผมจะรับเงินกอนมาหมด แต
เวลานี้ผมรับทุกเดือนจนกวาจะหาไม เม่ือหาไมแลวผมตายไปแลว ลูกหลานผมยังไดอยู ฉันใด
ฉันนั้น รานคานี่เหมือนกัน ขอใหอยาบําเหน็จนะ กินบํานาญ กินบํานาญคือรับคร้ังเดียว ขายวันนี้
แลวเลิกเลย กินบํานาญกินกันไปนาน ๆ จนรานปามีตายไปแลว ลูกหลานยังมาขายไดดี เขาลักษณะ 
“ขอใหกินแบบบํานาญ อยากินแบบบําเหน็จ” นี่คือใหแนวคิดเขา แตเราจะไมไปปรามเขา มีการ
แขงขันอยูแลว ปลาสลิดรานนี้กิโลกรัมละ 120 บาท แตอีกรานราคา 150, 180 เขาก็ตองมาซ้ือ 120
ก็มีคณะกรรมการคอยกํากับและดูแล เวลาเขาประชุม

ชาวสวนจะมาจากตางตําบล ชาวสวนเขาขอใหขายให ถามาจากสวน ราคาจะ
ทําใหถูก ถามาจากท่ีอ่ืนก็จะสูชาวบานไมได

กรณีการโกงตราช่ัง ก็จะมีกรรมการตรวจสอบ มีพาณิชยจังหวัดจะเขามา
ควบคุมในเร่ืองของตราช่ัง เพื่อไมใหเอาเปรียบผูบริโภค มาทําการตรวจ จะไมมีการบอก เวลามา
ตรวจก็จะมีการตรวจ
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2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
ในการเดินทาง ตลาดดอนหวายจะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอ

นักทองเท่ียวสําหรับท่ีจะเดินทางมายังตลาดชุมชนดอนหวาย จะมีปายบอกทางจุดตางๆ ท่ีจะเขา
มายังตลาดดอนหวาย

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
ก็จะมีนอย เร่ืองนี้มีนอย ถาจะมองไปแลว เชน วันเด็ก เด็กฟรี
จัดกิจกรรมสมรสหมู เสียคาจดทะเบียน 1 บาท

2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
ไมมีการใชโฆษณา แตจะมีส่ือจากส่ือตางๆ เขามาทํารายการตางๆ

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
สวนใหญมีการใช Internet ในสวนของการแนะนําตลาดดอนหวาย จะอยูใน

สวนขององคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการ
2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ

มีบาง แตไมมากนัก สวนใหญชุมชนจะชวยเหลือกันเองมากกวา ไมวาจะเปน
รานคาหรือวาคณะกรรมการ ก็จะมีการเผยแพร มีการประชาสัมพันธกันเอง มีระบบการบริหาร
กันเอง

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
เปนแนวคิดของผมท่ีเสนอไวในท่ีประชุม โดยใชแนวคิดหลัก 4 ก ก-กัน, ก-แก,

ก-กอ, ก-กาว
ก-กัน คือ มีอะไรท่ีไมดีรีบหาทางปองกัน เชน มีผลไมจากท่ีอ่ืนเขามาขาย คุณภาพ

ต่ํากวาเรา มาตีตลาดเรา มาตีคนทองถ่ิน เราไมยอม ใครขายผลไมท่ีเอาจากท่ีอ่ืนมา ซ้ือถูกๆ มา
สมโอราคาถูกแตคุณภาพตํ่าสูไมได จะมาบอกสมโอตลาดดอนหวาย เราเสียหาย ถาเขามา เราจะ
ไมยอม

ก-แก คือ มีการประชุมกรรมการ มีมาตรการ สินคาท่ีมาจากท่ีอ่ืนหามเขา ถาไมเช่ือ
ฟงรานท่ีขายตองออก หรือมีขอทานมา มิจฉาชีพ เราก็หาทางแก เม่ือแกเสร็จแลว เราดูแลว มีอะไร
หรือไม แตเดิมมีแคนี้เราก็ตองกอกันข้ึนมา

ก-กอ คือ มีการขยายลานที่จอดรถ จัดระเบียบความปลอดภัย สาธารณูปโภค จาง 
อพปร. มาโบกรถ จางตํารวจมาโบกรถ ทางเขาออกจัดระบบ
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ก-กาว กาวตอไปในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตลาดดอนหวาย
กัน แก กอ กาว กันตอไป ใชหลัก 4 ก. นอกจากนั้นเราก็พูดอยูเร่ือยใชคําวา ท่ีเราอยู

เนี่ย เราอยูเหมือนเปนการแสดงละคร แตละครฉากจริงเปนละครโรงใหญ ทุกคนเปนตัวละคร
ท่ีแสดง กํานัน ผม รานคา คือตัวแสดง เพราะฉะน้ันตัวแสดงมีบทบาทสําคัญ ทุกคนมีบทบาทสําคัญ 
ตัวโจก ตัวอิจฉา ใครแสดงไมดี เขาจะรู คือ หมายความวา รานคาไหนทําไมดี พวกเรารู คนดูรู
ขอใหแสดงใหดี

ใชสุภาษิตอยูบทหนึ่ง “ดินจะดีจะหญาปาก ปาจะรกเพราะเสือยัง เสือมีเพราะปาบัง 
หญายังเพราะดินดี” เปนวัฎจักรวงกลม ท่ีมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เสืออยูไดเพราะปา ปาอยูได
เพราะเสือ ดินดีเพราะหญา หญาอยูไดเพราะดินDPU
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นายบําลาศ  บัญชรมาศพรรณ
“เปดพะโลนายหนับ”

อายุ 45 ป

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

ผมเปนคนพื้นเพที่นี่มาต้ังแตเกิด เกิดข้ึนมาก็เห็นวามีตลาด แตถาลองพูดถึงอายุของ
ตลาด ตองเกิน 70 ปข้ึนไป เพราะวาปจจุบันแมผมอายุ 78 แลว แลวเขาเกิดท่ีนี่ เปนคนพื้นเพท่ีนี่
เขาเกิดมาก็มีตลาดแลว แตไมเปนตลาดแบบน้ี คือ จะเกิดเปนหยอมๆ สมัยเปนหญาแฝก ไมได
ตอกัน บางบานตางคนตางปลูก บานก็คอยๆ เพิ่มปะติดปะตอเปนยาวเหยียด สมัยกอนมีถึงตลาด
ขจรบุญ ร้ือไปกวา 200 หลังคาเรือน

ถาจะพูดถึงความรวมมือ คือความรวมมือมันก็จะตองมีทุกฝาย ไมวาจะเปน อบต. 
อบต. จะเปนตัวหลัก พอเขาไดจุดน้ีเสร็จ คนมาเยอะ เขาก็เร่ิมพัฒนาพื้นท่ี เพราะสมัยกอนพื้นท่ีจะ
ต่ํากวานี้ คือพัฒนาใชงบของ อบต. ชวยพวกพอคาแมคา ตางคนชวยประสานงานทุกอยาง รวมใจ
กัน สินคาของเราท่ีเอามาขายตองจริงจังกับลูกคา มีคุณภาพ เนนเลย สมถาลองเอาท่ีอ่ืนมา ตรวจรูจะ
ใหหยุดขาย สินคาท่ีจะขายตองอยูในชุมชน ปจจุบันก็มีท่ีอ่ืนบาง เนื่องจากทางพ้ืนท่ีผลิตไมทัน แต
เราจะบอกลูกคา เขียนปายบอก แตราคาถูกกวา แตถาพอคาแมคาไมบอกลูกคา หลอกลวงลูกคา ทาง 
อบต. ก็จะเขามาตักเตือน

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ตลาดน้ําดอนหวายแตกตางจากท่ีอ่ืน เพราะวาตลาดนํ้าดอนหวายเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ เปนตลาดเกาแก จุดประกาย คือ ดั้งเดิมพวกพอคาแมคาแถวนี้ตางคนตางเอาสินคาของ
ตัวเองมาขาย คลายๆ กับวาสินคาพวกนี้เปนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลของชุมชนแถวนี้ ออก
มาขาย ตางคนก็ตางมีกลยุทธในการทํา เพราะสมัยกอนคนดั้งเดิม คนแกๆ ทําขนมจะทําอรอย เพราะ
สมัยกอนใชเตาถานธรรมชาติ

สินคาท่ีจําหนายเปนของพ้ืนเพ  ราคาไมสูง รสชาติกินอรอย
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2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
                           มีหลายอยาง เกี่ยวกับสินคามีคุณภาพ การบริการ การซ้ือขายกันอยางยิ้มแยม
แจมใส เรามีใหเลือกหลายอยาง ถาคุณไมพอใจก็ไมตองเอาไป เราไมใชแบบยัดเยียด ลูกคาพอใจ
เทาไรก็เทานั้น

เกี่ยวกับดานการบริการ การสับ ลูกนองบางคนสับผิด ลูกคาบางคนจะใหเลาะ
เนื้อ เด็กสับผิด เราก็เปล่ียนใหทันที คือ ตองทําใหตามท่ีลูกคาตองการ การบริการตองอันดับหนึ่ง
เลย สินคา รวมคุณภาพ รสชาติ พวกนี้จะเกี่ยวเนื่องเปนลูกคา

เราจะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมากข้ึน สินคาถาไมไดคุณภาพเราจะไมนํา
ออกจําหนายใหลูกคา เรียกไดวา การันตีไดเลยวาสินคาของเราท่ีออกไปเน่ียจะไมมีการเอาของเกา
คางมาขาย

จุดขายของเราจะมีการใหลูกคาชิม ทุกจุดจะมีใหลูกคาทดลอง เพราะลูกคาบาง
คนยังไมเคยมา เกิดการลังเลใจวาอรอยม้ัย ดีไหม ซ้ือไปตัวหนึ่งรอยบาท สองรอยบาท มีใหชิม
ทุกจุด ใหลูกคาชิมกอน พอชิมเสร็จลูกคาพิจารณาเอง ชอบใจแบบไหน สินคาทุกอยางเราไมมีการ
หลอกลวง สินคาตอนชิมอีกแบบตอนขายอีกอยาง ไมมีเราการันตี มีปญหาเรารับคืนหมด ลูกคาเรา
เยอะมาก เรากลาคุยไดเต็มปากวาเยอะมาก ในประเทศแลว ขนาดเขาทําสงเยอะๆ เขายังไดพันกวา
ตัว เฉพาะวันอาทิตยนะ นี่ขนาดเราขายปลีกอยางเดียว

2.3 มาตรการควบคุมราคา
มาตรการควบคุมราคา เราก็อยากจะควบคุม แตปจจุบันราคาวัตถุดิบมีแตจะข้ึน 

ๆ เพราะสมัยกอนผมเร่ิมขายต้ังแตตัวละ 8 บาท ตั้งสามสิบ ส่ีสิบปแลว ตัวละ 8 บาท ข้ึนไปเร่ือยๆ 
10, 12, 15 เพราะเราจะหยุดยั้งไมได ถาเปนไปไดเราอยากใหทําราคาเหมือนตอนแรก เราขายตัวละ 
8 บาท ลองนึกถึงสภาพขนาดเราขายในปจจุบันตัวละรอยกวาบาท สองรอย ยังขนาดน้ี ถาตัวละ
8 บาท ไมรูวาหนึ่งจะยังไง

กรรมการควบคุม พวกน้ีก็มีสวนควบคุม แตวาลักษณะการควบคุมจะควบคุม
ไมได 100 % เราตองนั่นดวย แตราคาเน่ียมันเจาะจงไมได ดูตามสภาพของตัวเปด ตัวเล็ก ตัวใหญ 
เปดท่ีเราซ้ือมา ซ้ือมาแบบเหมา ตัวเล็กบาง ตัวใหญบาง ตัวใหญก็ไดเยอะหนอย ตัวเล็กไมไดกําไร
ก็ขาย เราจะกะเกณฑราคานี้ตลอดไมได ข้ึนอยูกับสินคาบางชวง ถาขาดตลาดราคาก็สูง ชวง
ลนตลาดราคาก็ต่ําลง แตเราพยายามรักษาราคาไว
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2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
                           ในเร่ืองของการอํานวยความสะดวกในเร่ืองการเดินทางมาท่ีตลาดดอนหวาย
ก็จะมีปายบอกทาง ซ่ึงถาใครไมรูจัก ก็จะสามารถเดินทางมาท่ีตลาดดอนหมายได จะมีปายบอกมา
ตลอด และมีปายของตลาดดอนหวายเองก็จัดทําไวดวยเชนกัน

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
                           ทางรานเราก็จะมีการจัดโปรโมตสินคา อยางเชน จากราคาหนารานเราขาย 180, 
170 เราก็จะขายในราคา 140, 150 โปรโมช่ันลดราคา เราจะใหเวลาคร่ึงช่ัวโมง ในเวลาตอนเท่ียง
สําหรับวันหยุดเสาร-อาทิตย

จะมีของแจกแถมตอนปใหม ซ้ือเปดหนึ่งตัว เราจะมีคูปองใหไปจับรางวัล มี
รางวัลเล็ก รางวัลใหญ

เสาร-อาทิตย จะมีกิจกรรมลดราคาชวงประมาณตอนเท่ียง หรือบายโมง
2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย

ผูท่ีจุดประกายใหกับตลาดดอนหวายเกิดข้ึนมาอีก คือ พลเอกโอภาส โพธิแพทย 
เม่ือ 3 พ.ค. 2541 เพราะสมัยกอนแมคาพอคาในตลาดนี้ไมมีเลย มีไมกี่เจา เปนรานโชวหวย กับราน
เปด รานขนมหวาน นอกนั้นเปนท่ีวางหมด หนาโรงเรียนไมมี สมัยกอนพวกชาวตลาดพยายามบูม
เหมือนกัน บูมทายตลาดตรงหนาโรงเรียน ปรากฏวาไมถึงเดือนขายไปขายมาก็กินกันเอง ชวงแรก
จะดี ชาวตลาดซ้ือกันกินทุกวันก็เบ่ือ คนนอกไมเขามาซ้ือก็ตองเลิกไป
                          บูมเม่ือป 2541 จากรายการ “เท่ียวไปกินไป” พอทางรานเปดพะโล “นายหนับ” 
ออกรายการไปก็ผิดปกติ ปกติจะขายวันละ 20 ตัว 30วัน พอหนังสือพิมพออกไป เราก็ไมเขาใจ
ทําไมอยู ๆ คนถึงมาหาแตรานนายหนับ พอหลังจากทีวีออก 3 วัน เราถึงไดรู พออาทิตยตอมาคน
เร่ิมมาก ส่ือแรงมาก ไทยรัฐสุดยอดเลย สมัยกอนใคร ๆ มาก็จะตัดคอลัมภพลเอกโอภาส หนา 6 เขา
จะมาถามหาตามคิวรถ

สวนมากส่ือจะเขามาเขาจะเขามาเอง เราไมตองเสียคาสปอนเซอร ส่ือตอส่ือ
คนมีอาชีพทํารายการ ทําทีวี พอส่ือออกไป ประชาชนสนใจมาก คราวนี้ส่ือตางๆ จะรมมาเหมือน
รายการทีวี

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
                          ไมมี
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2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ
ก็มีบางนะ ในเร่ืองการประชาสัมพันธในเร่ืองของจังหวัดสวนใหญชุมชนจะ

ชวยเหลือกันเองมากกวา ไมวาจะเปนรานคา หรือวาคณะกรรมการก็จะมีการเผยแพร มีการ
ประชาสัมพันธกันเอง มีระบบการบริหารกันเอง

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
พวกพอคาแมคาตองกลมเกลียวกัน เราจะมีการจัดประชุมอยูเร่ือยๆ ดูขอบกพรอง

แลวบางทีเรามีเวลาวางก็ไปศึกษาแหลงท่ีวา ตามตลาดท่ีอ่ืน ดูจากจุดเดนจุดดอยของแตละท่ี แลวนํา
จุดเดนมาพัฒนา จุดดอยไมนํามา แลวมาพิจารณาดูวา ตลาดชุมชนดอนหวายมีอะไรเปนจุดเดนก็จะ
สงวนจุดเดน รักษาจุดเดนเอาไว สําหรับจุดไหนท่ียังเปนจุดดอย ก็จะมีการชวยกันพัฒนาใหมีความ
เจริญข้ึนกลายเปนจุดเดน จะแอ็คทีฟอยูตลอดเวลา จะไมทําแบบเชาชามเย็นชาม ชุมชนเขมแข็ง
สินคามีคุณภาพ การขายยิ้มแยมแจมใส ไมมีการโกรธ ไมการดาตามหลัง ท่ีเยอะมีเยอะ ของเรา
ฟรีสไตล คุณชอบใจไหม คุณไมชอบอันไหนคุณไมตองเอา คุณชิมกอนก็ได ไมอรอยไมถูกใจ ชิม
ก็ใหรูวารสชาติแบบน้ี ถาไมชอบใจเราก็ไมบังคับใหซ้ือ ยิ้มแยมแจมใสกัน คือ บางคนชิมแลวไมถูก
ใจ แตก็ซ้ือ เขาซ้ือเพราะเรามีอัธยาศัยในการคาขายดี ใครมาก็จะติดใจ จุดนี้ก็ขายได บางทีสินคาไม
ถูกปาก ไมใชสินคาของเราจะถูกปากทุกคน เราวัดท่ีวา 100 คน ถูกปากกิน 80 คน ก็พอแลว ตางคน
ตางจิตใจ สินคาของเราผูคนยอมรับบางคนไมถูกปาก เหมือนเราไปชิมเปดรานนี้ดังนาดู เราไปชิม 
10 คน เขาถูกปาก 9 คน เราคนท่ี 10 เราไมถูกปาก เราไปถูกปากอีกราน แตเราพิจารณาดูวา สินคา
ของเราติใหนอยท่ีสุด

มีแผนการท่ีจะทําเปนระบบเฟรนไซส หรือทําข้ึนหางสรรพสินคา กําลังติดตอ 
Packing ระบบสุญญากาศ สามารถเก็บไดนานแคไหน สินคาจะตองจัดสงไปตางประเทศบาง
จะเปนภายใตลิขสิทธ์ิของตัวเอง จะมีการควบคุมราคาเทากัน คุณภาพเหมือนกัน จะไมมีการขาย
กิจการ  ยังรักษาสวนนี้เอาไว รักษาความเปนชุมชน เปนจุดท่ีดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาท่ีตลาด
ชุมชนดอนหวาย ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งตอไป ชุมชนมีความอยูรอด สามารถพ่ึงพาตนเองได
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นางไข   จิตสุภาคย
“ขนมตาลปาไข”

อายุ 58 ป

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ
                   ความรวมมือของชุมชนก็จะมีระดับหนึ่ง แตถาจะถามวาแบบมีผูนําท่ีจะรวมติด รวม
กลุมสามัคคี กลมเกลียว พูดแลวเช่ือ สวนใหญถามีอะไรเขามาในชุมชน ผูนําตรงนี้ยังไมมีท่ีจะทําให
เปนเสียงเดียวกันได

การขอความรวมมือไมวาจะเปน อบต. ทางกํานัน ผูใหญบาน ขอความรวมมือมา 
สวนใหญ เราดวยความอยากใหชุมชนดํารงอยู เราก็จะใหความรวมมืออยูแลว เชน จะจัดเก็บขยะ
มูลฝอยสักทีหนึ่งจะตองเปนความรวมมือรวมใจกัน ลูกคาเดินมาไมมีท่ีท้ิงขยะ เราก็สามารถฝากท้ิง
ขยะ ถาไมซ้ือขนมก็ฝากซ้ือได อยางถุงดําท่ี อบต. บอกหรือโครงการอนุรักษแมน้ําทาจีนก็จะบอก 
แตบางรานก็จะไมซ้ือถุงดํา

ในการประชุมแตละคร้ัง จะไมไดเปนทุกเดือน อาจมีวาระพิเศษ ผูใหญมาดูงานแทน 
มีการประชุมหารือทุกเดือน มีการปรับปรุงอะไรไปบาง มีการรวมมือรวมใจกันในเร่ืองอะไรบาง 
ประกาศออกมาหรือควรขอความรวมมือเร่ืองใด แลวผูใดใหความรวมมือ ผูใดไมใหความรวมมือ 
นาจะมีมากกวา

อีกอยางสถานท่ีของตลาดดอนหวายมันไมใชของท่ีวัดอยางเดียว ของโรงเรียนอยาง
เดียว คือมันเปนท่ีรวม ๆ กันของ วัด โรงเรียน เอกชน และเอกชนเองในตลาดเอง จะเห็นไดวา ระยะ
ยาวในตลาดจะแบงผูเปนเจาของคือ เดินสัก 3 เจา 4 เจา ซ่ึงเปนท่ีของเอกชน เขาคํานึงถึงธุรกิจ
สวนหนึ่งบางทีมีรานคาจากภายนอกเขามาขอเชาหนาราน ซ่ึงบางทีทําใหเกิดเรียกวา เขาไมใชคนใน
ชุมชน เขาก็จะไมคํานึงถึงความเปนชุมชน เขามาคาขายเอากําไร เอากําไรเยอะ บางทีมีคนอาจจะ
บอกวา สมัยกอนตลาดดอนหวายถูก เดี๋ยวนี้ตลาดดอนหวายทําไมของแพง แพงมาก อะไรอยางเนี่ย 
ซ่ึงประธานเขาอาจจะรวมกันไมติดก็เพราะอยางนี้ มันแบงยอยซอยเปนหลายจุด มีปจจัยหลายอยาง
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2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
                 มันเติบโตหรือดังมาดวยธรรมชาติ ดังเพราะดังข้ึนมาเอง ไมใชวาไปจัด อยูดีๆ อยาก
จะใหชุมชนมีเศรษฐกิจดี ก็ไปจัด เหมือนจัดฉากข้ึนมา ซ่ึงคนไปแลวก็จะเบ่ือ แตวาท่ีนี่มันมีเสนห 
คือ มาแลวมันก็ยังอยูอยางนี้ เปนอยางนี้ ก็คือ คนท่ีอาจท่ียังไมเคยเห็น หรือวาจุดแข็งมีของหลาก
หลาย เยอะมาก มาแลวไดครบถวน แตท่ีอ่ืนเขาจัดอยางละราน ไมมีใหเลือกซ้ือหามากเทาไหร

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
เราจะมีของใหชิมสินคาอยูตลอดเวลา ทุกราน สามารถชิมอาหาร ขนม ผลไม 

ไดทุกราน กอนการตัดสินใจซ้ือ สินคามีคุณภาพ มีความหลากหลาย รสชาติอรอย เพราะเปนคน
เกาแกดั้งเดิมทํา ความเปนธรรมชาติของชุมชนตลาดดอนหวายท่ียังคงใหเห็นอยูในปจจุบัน ระยะ
ทางในการเดินทางสะดวก เดินทางไมไกลมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับท่ีอ่ืน อีกท้ังยังจะมีความสดๆ 
ใหมๆ จะปรุงกันตรงนั้น ทําข้ึนมาใหม ๆ

2.3 มาตรการควบคุมราคา
เรามีมาตรการราคา พยายามท่ีจะไมโกงราคาสินคาเปนปจจัยหลักสินคา มี

คุณภาพไมโกงราคาข้ึนไปขณะท่ีเราขายดีจะเห็นไดวาราคา 20 บาท เราขายมาต้ังแตตนเลย คือ เรา
ไมไดข้ึนราคาแตสินคาอาจจะปรับปรุงลงบาง แตใหเหมาะสมกับราคาและพยายามท่ีจะดึงดูดคน 
เชน ไมใชสมัยกอนมีสินคา 18 ช้ิน แลวตอนนี้เปน 8 ช้ิน อาจมีปรับบางเชนเม่ือกอน 14 ช้ิน ตอนนี้
ก็เปน 12 ช้ิน

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
ในเร่ืองของการอํานวยความสะดวกในเร่ืองการเดินทางมาท่ีตลาดดอนหวาย

ก็จะมีปายบอกทาง ซ่ึงถาใครไมรูจัก ก็จะสามารถเดินทางมาท่ีตลาดดอนหวายได จะมีปายบอกมา
ตลอด แตคนสวนใหญแลวจะมาถูก

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
มีจัดโปรโมช่ันทางการตลาดเร่ือยๆ อยูแลว อยางเชน การแถม บางทีลูกคา

ไมตองเอย เราก็จะแถมใหอยูแลว ถาเปนลูกคาประจํา หรือมีชวงจัดปใหม กําลังจัดชวงนาทีทอง
จัดเปนชวงๆ อยูแลว เพื่อเปนการกระตุนสินคา

เราพัฒนาคุณภาพสินคามากกวาจะแขงขันกันลดราคา จริง ๆ ตนทุนจะเพ่ิม
ตลอด คุณจะมาดึงตอนหน่ึง ณ ตอนหนึ่งแลวใหลูกคามาติด แลวพอติดแลวคุณจะมาข้ึนราคา อยาง
นั้นถือวาเปนการตลาดท่ีแยมาก เราไมทําอยูแลว เราตองพยายามทําอยางอ่ืนใหดีข้ึน พัฒนามากข้ึน
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2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
ส่ือมวลชนเขามา แตละรานท่ีมีการลงหนังสือพิมพแตแรกๆ จะเปนรานเปด 

“พะโลนายหนับ” ขนมตาล “ปาไข” แตเรารานขนมตาล “ปาไข” เปนรานแรกท่ีนําส่ือโทรทัศนเขา
มา ซ่ึงตรงจุดนั้นเปนจุดท่ีเรียกวา เปนจุดประกายของท่ีนี่ หลังจากท่ีเปดตัวเปนส่ือโทรทัศนชอง 7 
รายการ “ทาพิสูจน” คนก็หล่ังไหลมาเยอะมาก ปากตอปาก พอส่ือออกไป มีโทรทัศน หลายส่ือ ตาม
มาสัมภาษณรานคาตาง ๆ ตัวรานเองก็จะเปนผูบุกเบิก สวนใหญส่ือตาง ๆ ท่ีเขามาจะติดตอโดยตรง
ท่ีรานเลย ขอสัมภาษณไดไหม ซ่ึงในสวนของราน “ปาไข” เราจะจัดการคอนขางเปนระบบ

ระยะหลังชุมชนก็มีการนําส่ือประชาสัมพันธเขามา แตไมเปนรูปธรรมมากนัก 
ไมไดติดตอโดยตรง จะไมมีงบประมาณตรงนี้มาชวยจัดการ เปนในลักษณะของการขอความชวย
เหลือ ขอไปทาง ททท. ซ่ึงทางจังหวัดเองก็ไมไดมีงบประมาณมาชวยโดยตรง ทําใหส่ือออกมา
ไมเปนรูปธรรม

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทางรานไมไดเปนผูจัดทําในการเผยแพรทางอินเตอรเน็ต ก็จะมีคนนําไปลง

อินเตอรเน็ตแนะนําการทองเท่ียว
2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมไดเขามาสวนชวยในการประชาสัมพันธ

มีบาง แตไมมากนัก สวนใหญชุมชนจะชวยเหลือกันเองมากกวา ไมวาจะเปน
รานคาหรือวาคณะกรรมการ ก็จะมีการเผยแพร มีการประชาสัมพันธกันเอง มีระบบการบริหาร
กันเอง

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
อนุรักษส่ิงแวดลอม รักษาความสะอาด คงความเปนเอกลักษณของความเปนชุมชน 

รักษาความเปนภูมิปญญาชาวบานเอาไว
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นางยงยุทธ   คงสุข
“อัทนียขนมหวาน”

อายุ 45 ป

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

ความรวมมือของชุมชนมีบางในระดับหนึ่ง มีความรับผิดชอบในเร่ืองความสะอาด 
อบต. ก็จะมีสวนเขามาชวยเหลือใหการสนับสนุนในเร่ืองของการจัดระเบียบ คนในชุมชนก็จะมีการ
ชวยเหลือกัน

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ความเปนธรรมชาติ เปนตลาดดั้งเดิมเกาแกท่ีหายาก ท่ีนี่ของกินอรอย เปนของ
ดั้งเดิมสูตรโบราณ คนถึงไดมาเยอะ ท่ีอ่ืนเขาไมมีของดังของเขามาเลย ของท่ีนี่อรอย เกิดไดเพราะ
ของในชุมชนหลายหลายของสินคามากมาย ขนมหวานอรอย ผลไมสด เขามาท่ีตลาดดอนหวายจะ
ไดของมากมายกลับไป

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
ของกินอรอย ของใหม ของสด ความหลากหลาย ของท่ีนี่เยอะมาก ผัก ผลไม 

ขนมหวาน เปด หอหมก ของกิน มีทุกอยางท่ีนี่ เก็บมาใหมๆ ทํากันใหมๆ ทํากันแบบโบราณ
ทําแบบไทยๆ ไมไดเปล่ียนแปลง คนถึงชอบ ขายของมีคุณภาพ พอคาแมคายิ้มแยมแจมใส อัธยาศัย
ดี มีมนุษยสัมพันธ มีของใหชิมทุกราน สามารถชิมอาหาร ขนม ผลไม ไดทุกราน กอนซ้ือ ชิมแลว
ไมซ้ือก็ได

2.3 มาตรการควบคุมราคา
ท่ีนี่ราคาเหมือนเดิมทุกอยาง ไมไดข้ึน ไมไดอะไร เม่ือกอน 20 บาท ตอนนี้

ก็ราคา 20 บาท ถาของข้ึนราคา เราก็จะข้ึนราคา ไมมีใครมากําหนดในการข้ึนราคา แตละรานคาดูแล
ในเร่ืองราคากันเอง แตไมไดเอากําไรจนเกินควร ผักผลไมข้ึนกับฤดูกาล
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2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
ก็จะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียวสําหรับท่ีจะเดิน

ทางมายังตลาดดอนหวาย เดี๋ยวนี้จะมีปายบอกไวหมด ไมวาจะมาทางไหน ก็จะมีปายเขียนบอก
2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา

จะไมมีการสงเสริมการขาย จะมีตอนเย็นประมาณ 6 โมง จะขายถูกนิหนึ่ง
2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย

ไมมีการโฆษณา แตส่ือตาง ๆ จะเขามารายการเอง จะเปนส่ือจากปากตอปากท่ี
บอกกันเองมากกวา คนท่ีมาท่ีนี่ก็เพราะคนบอกตอๆ กัน ทําใหรูจักตลาดดอนหวาย ใครท่ีเคยมาแลว
ก็ไปบอกวามาท่ีนี่อาหารอรอย ขนมอรอย

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
มีการใช Internets ในสวนของการแนะนําตลาดดอนหวาย จะอยูในสวนของ

องคการบริหารสวนตําบล เปนผูดําเนินการ
2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ

มีบาง แตไมมากนัก

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
ก็ยังจะรักษาความเปนอยูไวใหลูกหลาน และท่ีนี่ยังเปนแหลงท่ีใหความรู ใหขอมูล 

ฝกอบรมอาชีพกับ กศน. เปนการเผยแพรความรูใหกับผูท่ีมาฝกอบรม สามารถนําความรูท่ีไดไป
ประกอบอาชีพได เปนการพึ่งพาตนเอง
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นายเล็ก  รอดสุวรรณ  รานปลาทู - ตะเพียนตมเค็มสามรส
อายุ 46 ป
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี คบ. วิทยาลัยจันทรเกษม
ตําแหนง อาจารยระดับ 7 โรงเรียนวัดดอนหวาย

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

ความรวมมือของชุมชนก็จะมีการใหความรวมมือในระดับหนึ่ง ไมวาเปน กํานัน ผู
ใหญบาน วัด โรงเรียน ผูนําชุมชน ก็จะมีการใหความรวมมือกัน

โรงเรียนก็จะเปนท่ีปรึกษาของตลาดชุมชนดอนหวาย ใหคําแนะนํา และสนับสนุน
ในเร่ืองการอํานวยความสะดวก ไมวาจะเปนในเร่ืองของสถานท่ีสําหรับจอดรถของนักทองเท่ียว 
โดยใชสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซ่ึงในบางคร้ัง โรงเรียนก็จะเสียโอกาสตรงน้ีสําหรับในการทํากิจ
กรรม ไมวาเปนในเร่ืองของขยะ ความสะอาด ซ่ึงทางโรงเรียนก็จะเขามีสวนรับผิดชอบในสวน
บริเวณท่ีเปนโรงเรียน อํานวยความสะดวกในเร่ืองของสุขา ซ่ึงตาง ๆ เหลานี้ ทางโรงเรียนไมมีการ
จัดเก็บคาใชจาย

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

- เปนลักษณะบูรณาการถึงชุมชน ความเปนธรรมชาติ การคงซ่ึงความเกาแก
ดั้งเดิม

- เปนสถานท่ีทองเท่ียวไดพักผอน หยอนใจ ไดชมธรรมชาติ ลองเรือ
- ไดเห็นแบบวิถีชีวิตของชุมชน

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
- การคมนาคมเขาถึงท่ัวถึง การเดินทางสะดวก ใกลกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 

ปทุมธานี อยุธยา ทําใหคนสามารถเดินทางไดสะดวก ไมตองใชเวลาในการเดินทางนาน
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- ความเปนธรรมชาติของชุมชนตลาดเกาท่ียังคงมีใหเห็นในยุคปจจุบัน
- มีความหลากหลายของสินคาไมวาจะเปนอาหาร ขนมหวาน ผลไม ผัก 

สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ลองเรือ
2.3 มาตรการควบคุมราคา

- ก็จะมีคณะกรรมการในการควบคุมราคา คอยกํากับดูแล
- มีการตรวจสอบ มีการสุม มีการขอรับรองเรียนเกี่ยวกับเร่ืองของราคาสินคา

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
มีปายบอกทาง ทําใหนักทองเท่ียวสามารถเดินทางเขามาตลาดดอนหวายได

สะดวก ถนนปนเกลานครชัยศรีจะมีปายบอกทาง เสนทางในหมูบานก็จะมีบานบอกทางเชนกัน
2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา

จะมีเทศกาลตาง ๆ ไมวาจะเปนเทศกาลลอยกระทง เทศกาลสงกรานต
มีกิจกรรมตางๆ เชนในชวงเทศกาลวันเด็ก เด็กท่ีมาตลาดชุมชนดอนหวายก็จะ

ไดนั่งเรือฟรี
กิจกรรมวันแม แมท่ีมาในตลาดชุมชนดอนหวาย ก็จะไดนั่งเรือฟรี มีการแจก

ของขวัญในชวงเทศกาล เปนกลวยไม สําหรับผูเขามาเท่ียว
2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย

ไมมี
2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

มีในลักษณะขององคการบริหารสวนตําบล
2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ

มีการเผยแพร มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในรูปของแผนพับของจังหวัด
นครปฐม

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
มีการรวมตัวกันของชุมชน ทําใหเกิดธุรกิจชุมชน เปนเศรษฐกิจท่ีสามารถพึ่งพาตน

เองใหอยูรอด
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล พระอธิการประวัติ  ปวตติโก
อายุ 77 ป

เจาอาวาสวัดคงคารามดอนหวาย

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

แรกเร่ิมเดิมทีไดพัฒนาเม่ือป 2540 ปนั้นเปนปท่ีไดรับแตงต้ังเปนเจาอาวาส จน
กระท่ังปจจุบัน 5 ป ยอนหลังไปกอนหนานี้ไมมีอะไรอยางนี้ ในวัดไมมีอะไรขายเลย ตลาดเขาสราง
มานาน สมัยกอนมีวัด ก็ตองมีตลาด เขาอพยพไปอยูท่ีอยูมีแตคนเฝาบาน ยี่สิบกวาปไมมีคนเขามา
ท่ีนี้

ฉันจัดการพัฒนาตลาดดอนหวายข้ึน ทีแรกไปเรียกรองชาวบานฝงโนน ขอรองให
เขามาขาย เร่ิมป 2540 เร่ิมทําแพเล้ียงปลา ป 2540 เปนปท่ีเศรษฐกิจแยอยูในยุคของเราพอดี ป 40 
นั้นเปนมงคลอันดีอยางหนึ่ง เจาอาวาสใหม กํานัน กํานันสองตําบล ตําบลบางเตย บางกระทึก
พรอมกัน

ก็มาคิดกัน พนักงาน 3 คน คนท่ีเปนโฆษก, คนกอสราง, ทีแรกมี 3 คน ทํามา 8 
เดือน กิจการก็ดีข้ึน คนก็เขามาเยอะ ในระยะ 8 เดือนไดเงินลานกวา พอใชหนี้ใชสินเขาหมด เพราะ
เปนเจาอาวาสเงินในวัดบาทเดียวก็ไมมี ตั้งแตนั้นมาก็เร่ือยมา

พอทางวัดมีคนเขามามากเขา พวกนั้นเขาก็กลับมา ใครมีฝมืออยางไร ก็ทําอยางนั้น 
เพราะทางวัดนี้ไมมีของกิน พอคนทําบุญเสร็จก็ไปเขาไปขางในกัน กินอาหาร

ในท่ีสุดเขาก็มาต้ังรานคาในน้ํา 3 แพ 4 แพ มาทีหลัง เปนรานอาหาร วัดเปนจุดริเร่ิม
ในการพัฒนานํารานคาเขามาตรงลานวัด เปนการชวยเหลือชาวบาน

ก็โดยมากในเวลา 5 ป ประชาชนท้ังอะไรเขาก็ยังไมคอยเช่ือเทาไหร ท่ีเราจัดนี้ เรา
จัดโดยสุจริต ท่ีเขาจัดแขงกับเราท่ีเลยตลาดไป 3-4 เจา ก็ไมมี โดยมาเขาจะมาทางวัด วัดก็ไมมีอะไร
ตอนรับเขา ก็ใหความสะดวกเขา

ตามรานตางๆ ถาวัดไปบอกบุญ เขายินดีจะชวย ตอนนี้ก็รวมกันท้ัง อบต. โรงเรียน 
วัด เขาก็จะมีคณะกรรมการดอนหวายเขามาคอยควบคุมไมได สถานท่ีของใครของมัน บานใคร
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บานมัน ทางเดินแคบก็เดินไมได ขยายทางไมได ทางโนนเขาก็มีคณะกรรมการ ทางนี้ก็ไมมี มีแต
พระเปนคนทํากันเอง

ซ่ึงชุมชนเองก็ใหความรวมมือกัน และในสวนของวัดเอง ใหการสนับสนุนให
เกษตรกรชาวสวน สามารถนําผลผลิตมาขายท่ีบริเวณได และไดสถานท่ีใหเปนระเบียบ สถานท่ี
สําหรับผักผอนหยอนใจริมฝงแมน้ํา มีแพปลา อีกท้ังไดพัฒนาใหวัดดอนหวายมีความเจริญกาวหนา
อยางมาก ไมวาเปนในเร่ืองการบํารุงการกอสรางตาง ๆ เปนท่ีปรึกษาตลาดชุมชนดอนหวาย 
กรรมการสนับสนุนโครงการรักแมน้ําทาจีน อนุรักษส่ิงแวดลอม อํานวยความสะดวกในเร่ืองสถาน
ท่ีสําหรับเปนท่ีจอดรถ การรักษาความสะอาด และสงเสริมในเร่ืองของการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
การทําบุญ ประเพณีตางๆ

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ท่ีนี้มาไดคลอง เดินทางสะดวก ใกลกับกรุงเทพมหานคร มีใหเลือกหลากหลาย 
ตลาดมีความเปนตลาดเกาแก

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
อํานวยความสะดวกใหเขา มีท่ีจอดรถ พอคาแมคาทํากันอยางบริสุทธ์ิ เขามากัน

ก็มาเลาใหฟงวาดีดีเหลือเกิน
สินคาของท่ีนี้ไมแพงเกินไป และก็ใกลกรุงเทพฯ ดวย
อีกอยางเปนเพราะฝมือการทําอาหาร พอคาแมคา มีฝมือในการทําอาหาร ท้ัง

ของสมัยใหมและของโบราณด้ังเดิม
2.3 มาตรการควบคุมราคา

ไมมีมาตรการควบคุม พอคาแมคาจะเปนผูกําหนดราคา แตจะมีคณะกรรมการ
ในการควบคุมราคา คอยกํากับและดูแล มีพาณิชยจังหวัดเขาดูแลในเร่ืองของกิโล

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
ในการเดินทางมาท่ีตลาดดอนหวาย ก็จะมีปายบอกทางมายังตลาดชุมชนดอน

หวายเดินทางมาไดสะดวก จะมีปายบอกมาตลอด ใครมาไมถูกก็สอบถามไดจากคนท่ัวๆ ไป เขารู
จักตลาดดอนหวายกัน

2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา
ท่ีวัดก็จะมีแตการจัดกิจกรรมทางประเพณีทางศาสนา
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2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
ไมมี

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไมมี

2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ
ไมไดเขามาชวยอะไรDPU
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล นางอัธนีย  คงสุข   รานอัธนีย – ประทิน
อายุ 40 ป

ผูนําชุมชน

1. ความรวมมือของชุมชนท่ีมีสวนเก่ียวของกับตลาดดอนหวาย มีความรับผิดชอบ
และมีความรวมมือ

80 % ตอบไดเลยวาชาวบานใหความรวมมือ 80 % ท่ีเหลือ 20 % ท่ีไมใหความรวม
มือ ก็คือ ดานเสนทางขายทางเดิน จะไมคอยใหความรวมมือ เปนท่ีของเอกชน ไมใชพื้นท่ีของ
สวนรวม พื้นที่ของสวนรวมเราก็วางมาตรการได อันนี้เปนพื้นท่ีของเอกชน เราก็วางมาตรการไมได

ตลาดอยูมาเปน 100 ป แลว ผูคนที่มามากข้ึน เสนทางท่ีตองการขยายข้ึนมันก็ยาก 
อยากจะขยายใหมากกวานี้ ก็ปรึกษาหลายคร้ัง ก็ทะเลาะกับแมคาขางทาง เพื่อขยายใหกวางไป เขา
ก็ไมยอม ก็ทะเลาะ พยายามทําหลายคร้ังก็ไมสําเร็จ

รานคามีความรับผิดชอบสูง อยางเชน ในตลาดจะไมมีถังขยะ สถานท่ีแคบต้ังไมได 
แลวไมมีคนนําไปท้ิง สงกล่ินดวย สรางความสกปรกใหทางตลาด ท่ีนี้คนท่ีมาเท่ียวฝากไดตามราน
ทุกรานเลย ขยะจะฝากไดทุกราน เขาจะรับภาระตรงนั้นหมด แตละรานมีความรับผิดชอบ เดี๋ยวนี้มี
ระเบียบแลว

2. การใชกลยุทธเขามาชวยในการจัดการธุรกิจ ในประเด็น
2.1 ความแตกตางของตลาดดอนหวายกับตลาดนํ้าท่ีอ่ืน

ตลาดนี้เกิดมาต้ังแตสมัยโบราณ สมัยกอนไมมีทางรถยนต มีแตทางเรือเทานั้น 
ตลาดนี้สรางไวอยูริมแมน้ําทาจีน นับอายุไดประมาณ 100 ป ไมต่ํานะ อันนี้คือความแตกตาง เพราะ
แตกอนเปนท่ีพักของสินคาของชาวเกษตร ชาวสวน ท่ีวาเอาของมาพักไวท่ีนี่แลวเอาเรือมารวบรวม
ไปข้ึนทารถไฟท่ีงิ้วรายหนึ่ง ไปสุพรรณท่ีหนึ่ง เวลานี้ทางรถตัดผานตลาดก็ซบเซา พอมีคนรูจัก
มากข้ึน ก็มีคนก็มาเท่ียว เสนทางคมนาคมสะดวก สามารถเขามาไดท่ัวถึง เดินทางไมไกลนัก

และอีกหนึ่งก็คือ แมครัวของหวานของคาวอยูท่ีตลาดดอนหวาย ทําอาหาร
อรอยถูกปากนักทองเท่ียว มีความอุดมสมบูรณ มีบุคลากรท่ีทําอาหารอรอย ไมวาจะเปนเปดพะโล
นายหนับ ขนมตาลปาไข หอหมกปาประทิน ขนมหวานอัทธนีย เทียบกับท่ีอ่ืนแลวไมมี อยางสมัย
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โบราณไมวา งานบวช งานแตง งานอะไรก็แลวแต ก็มาหาแมครัวท่ีตลาดนี้ ไปทํางานเล้ียงตางๆ
พอตลาดเร่ิมบูมมาก แมครัวท่ีนี่ก็กลายเปนแมคา ก็ผลิตของขาย ก็ถูกปากของนักทองเท่ียวเยอะมาก 
คือ เรามีตนทุนสมัยโบราณแลว ขอสําคัญอยูท่ีบุคลากรท่ีวา จะทําอาหารอรอยหรือไม เปรียบเทียบ
กับท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนมีบุคลากรท่ีมีความสามารถทําไดเปรียบเทาหรือไม ท่ีนี่ก็มี “ขนมตาลปาไข” “เปด
พะโลนายหนับ” แลวก็ “หอหมกปาประทิน” ท่ีวาข้ึนช่ือไปเทียบกับท่ีอ่ืนไมมี

2.2 จุดเดนท่ีทําใหคนมาท่ีตลาดดอนหวายมากกวาตลาดนํ้าท่ีอ่ืน
ของหลากหลาย มีความหลากหลาย อาหาร ขนมหวาน ผลไม ของฝาก มีการให

ชิมสินคาฟรี มีการแนะนําลูกคา รสชาติอรอย สินคามีคุณภาพ ราคาถูก และมีความเปนธรรมชาติ
ของชุมชนตลาดดอนหวายท่ียังคงใหเห็นอยูในปจจุบัน

2.3 มาตรการควบคุมราคา
มีการควบคุมราคาแนนอน แพงเกินไป เราตองสํารวจวามันแพงเพราะอะไร 

สาเหตุใดท่ีแพง ทําไมถึงแพง ไปรับชวงตอมาหรือขายแพงเอง เราตองจัดการ อยางเชน ผักกระเฉด
เราขาย 10 บาท กรุงเทพฯ ขาย 15 บาท สมโอขาย 30 บาท กรุงเทพขาย 40 บาท

การควบคุมก็จะดูคุณภาพของสินคา อยางเชน ผลไมเก็บเกี่ยวมาใหมีคุณภาพท่ี
จะขาย แลวอีกอยางก็ถาหากเปนแมคาดานนอกเราไมคอยไปดูแลเขาเทาไหร ท่ีนี้ก็ตองข้ึนอยูกับ
ของตองมีคุณภาพ เร่ืองสมโอไมใหเอาท่ีอ่ืนเขามาขาย จะเปนของภายในจังหวัดนครปฐมเทานั้น

ของแพงเกี่ยวกับแมคาคนกลางไปซ้ือเขาทีหนึ่ง ท่ีนี้ก็มีผลกระทบเปนสวนนอย 
ประมาณ 20 % ท่ีแพง นอกนั้นก็ถูกกวาทองตลาด

ท่ีแพงก็ตองมีการควบคุม โดยมากดูคุณภาพ ราคานี่เกี่ยวกับผูซ้ือ ผูซ้ือจะเห็น
ควรหรือไมเห็นควร อันนี้เราบังคับไมได ดานกิโลเราก็ควบคุมให รานไหนโกงเราจะไลรานนั้น
ออกทันที

2.4 การอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม
จะมีปายบอกทางในการอํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียวสําหรับท่ีจะเดิน

ทางมายังตลาดชุมชนดอนหวาย จะมีปายบอกทางจุดตางๆ ท่ีจะเขามายังตลาดดอนหวาย
2.5 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดลูกคา

มีการใหชิมฟรี มีการแนะนําลูกคา รสชาติอยางนี้ถูกใจไหม ถาถูกใจรับไป 
ราคาเทานี้นะ เปนการสรางความพอใจใหกับลูกคา

มีกิจกรรมหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบลอบรมใหกับแมบาน และผูท่ีสนใจ
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2.6 การโฆษณาท่ีจะใหคนไดรูจักตลาดดอนหวาย
จะมีส่ือตางๆ เขามาทํารายการกันเอง ทําใหเปนท่ีรูจัก

2.7 การใช Internet หรือในการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ไมมี

2.8 การทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไดเขามามีสวนชวยในการประชาสัมพันธ
มีบาง แตไมมาก

3. วิธีการท่ีจะรักษาความเปนชุมชนของตลาดดอนหวาย
มีการประชุมวางระเบียบ ตั้งแตตอนที่ยังไมลงตัว แมคาก็ยังไมรูระเบียบของตลาด

อะไรบาง ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง เปนอยางนอย ตอนหลังเร่ิมเขาใจหมดแลว ก็วางระเบียบ ทุกคน
ก็อยูในระเบียบหมด จะมีกรรมการคอยดูแล คอนเดินตรวจเร่ือยๆ มีอะไรไมดีตรงไหน อยางขยะ
หนาบาน มีเยอะจากหนาราน รานนั้นไมทํา คณะกรรมการก็จะขอไมกวาดทําให จนกระท่ังเดี๋ยวนี้
เขาทําเอง ทําใหเขารูวาระเบียบคืออะไร ทําอยางนั้นถึงสะอาด
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แบบสัมภาษณ
ตําบลบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่ือ-สกุล  นางสาวธนัญญา   เกษมสันต
อายุ 45   ป
ท่ีอยู สํานักงานการทองเท่ียว  จ. นครปฐม

1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมกลยุทธการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ
ชุมชนตลาดดอนหวาย

สําหรับกลยุทธการส่ือสารการตลาดของชุมชนของเราคอนขางครบวงจร เพราะเปน
สถานท่ีทองเท่ียวประจําจังหวัดดวยและท่ีสําคัญเราเอาจุดขายคือ ความเปนไทยวิถีการดําเนินชีวิต
แบบไทยท่ีนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสไดดวยการนั่งเรือชมหรือสัมผัสจากอาหารการกินตางๆ การ
ใชเจาของรานคาท่ีอยูในชุมชนเขามาพูดคุยเชิญชวนใหความรูก็เปนการส่ือสาร ท่ีไดผลดีมากเรา
เนนความเปนกันเองตอลูกคาถือวาลูกคาคือญาติมิตร มีน้ําใจหรือเอื้อเฟอตอลูกคาไมเอาเปรียบนี่คือ
สําคัญ

2. จุดแข็งและจุดออนของชุมชนตลาดดอนหวายคืออะไร
จุดแข็ง ผลคิดวาอยูท่ีการอนุรักษความเปนชุมชนตลาดนํ้าแบบดั้งเดิมไวซ่ึงท่ีอ่ืนอาจ

จะไมมีประวัติยาวนานขนาดน้ีแตท่ีนี่เปนศูนยรวมของวิถีชีวิต การรวมตัวเปนชุมชนเขมแข็งการ
สนับสนุนแนวคิดธุรกิจชุมชนไดอยางลงตัวและสามารถคงรักษาไวจนถึงรุนลูกหลานโดยท่ีคนใน
ชุมชนไมตองดิ้นรนไปหางานขางนอกเพียงแตทํางานในชุมชนก็อยูได ตรงนี้สําคัญเพราะธุรกิจ
ชุมชนท่ีเขมแข็งตองมาจากคลในชุมชนตองพรอมและเขมแข็งกอน

จุดออน คือความเปนระเบียบเรียบรอยและความสะอาดของชุมชนในปจจุบันราน
คาเพิ่มมากข้ึนนักทองเท่ียวก็เพิ่มมากข้ึนความเปนระเบียบเรียบรอยหรือกฎตางๆท่ีเราต้ังรับไวไม
เพียงพอจึงตองมีมาตรการกําหนดมาตรการใหมหรือรณรงคการชวยกันรักษาความสะอาดมากข้ึน
การเพ่ิมจุดนั่งทานอาหารหรือเพิ่มจํานวนพนักงานรักษาความสะอาดมากขึ้นตอนนี้กําลังดําเนินการ
อยูถาหากสถานท่ีทองเท่ียวสกปรกนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวก็จะเบ่ือและเส่ือมความนิยมไปในท่ีสุดอัน
นี้สําคัญมาก
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3. ผูนําชุมชนมีวิธีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการชุมชนตลาด
ดอนหวายอยางไร

ชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการประจําทุกเดือนอยูแลวและ
ถาหากมีกรณีเรงดวนก็จะคุยกันไดทันที การประชุมคณะกรรมการชุมชนเราจะจัดวาระการประชุม
อาจจะเอาเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมาคุยกันแกปญหากัน สําหรับผูประกอบการในชุมชนตลาด
ดอนหวายสวนใหญจะใชประกาศแจงเพื่อทราบและใหทุกคนปฏิบัติตามอยางเครงครัด เชน มาตรา
การควบคุมราคาสินคา มาตราการรักษาความสะอาดของรานคา ชุมชนก็ใหความรวมมือทุกคร้ัง
และชวยกันดวยความเต็มใจจึงไมมีปญหากับการสื่อสารสรางความเขาใจในการบริหารจัดการ

4. ตองการใหทางหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนเขามาชวยในการสงเสริมหรือ
สนับสนุนดานการตลาด   ของชุมชนตลาดดอนหวายอยางไร

ชุมชนตลาดดอนหวายทุกวันนี้ก็ไดหัวเรือใหญคือ อบต.บางกระทึก  ชวยสนับสนุน
และเปนท่ีปรึกษามาดวยตลอด นอกจากนี้ยังมีททท.จังหวัดเขามาชวยในเร่ืองการประชาสัมพันธ
การสนับสนุนงบประมาณบางในบางคร้ัง อยากใหหนวยงานภาครัฐเขามาจัดงบประมาณเร่ืองการ
คมนาคมเร่ืองทาเทียบเรือ เพราะตอนนี้เรากําลังประสบปญหาเร่ืองการคมนาคมเร่ืองถนนเขามาท่ี
ชุมชนจะไมคอยสะดวกนักทองเท่ียวหลายคนบนเร่ืองการเดินทาง เร่ืองจุดจอดรถ รับรถ วายังไม
สะดวกเทาท่ีควร

5. วางทิศทางดานการสงเสริมทองเที่ยวชุมชนตลาดดอนหวายไวอยางไร
          ในอนาคตชุมชนตลาดดอนหวานจะสงเสริมเร่ืองการทองเท่ียวแบบแพ็กเกต เหมาะ

สําหรับนักทองเท่ียวท่ีไมมีรถหรือไมสะดวกเดินทางเอง เราจะรีรถรับสงจากกรุงเทพไป- กลับ ใน
วัหนุดเสาร-อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ เพื่อเปนการบริการนักทองเท่ียวดวยซ่ึงนาจะเปนท่ีนา
สนใจ กิจกรรมลองเรือชมจันทร  กินลมชมหิ่งหอย  กิจกรรมโฮมสเตยท่ีทําแบบเปนจริงเปนจัง
สรางความม่ันใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบายแกนักทองเท่ียวมากกวานี้ ธุรกิจชุมชน
ตลาดดอนหวายใชส่ือบุคคลชวยในการสงเสริมธุรกิจของแตรานชุมชนตลาดดอนหวายเปนท่ีรูจัก
ท่ัวไปจากการที่ผูท่ีมาทองเท่ียวประทับใจ และกลับไปบอกตอกันวาตลาดดอนหวายมีดี นาสนใจ 
ตามหลักคนมักจะพูดคุยกับคนรอบตัวเปนลําดับแรก ถึงแมปจจุบันการติดตอส่ือสารจะทันสมัย  ไม
วาจะเปนโทรศัพท  อี - เมล  แตคนสวนใหญก็ยังเลือกท่ีจะพูดคุยหรือส่ือสารกับคนรอบตัว  คนใกล
ตัวกอน  และการคุยกับคนรอบตัวนี้จะมีเนื้อหาสาระกวาการคุยกับคนรอบนอกเพราะมีความชอบท่ี
เหมือนกัน จากคนท่ีเคยมาบอกตอๆ กันวาดอนหวายมีอะไรดีคนท่ีรับฟงก็อยากมาดวยตนเอง
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สักคร้ังแลวพอมาแลวก็ติดใจมาเปนประจําชักชวนกันมาทุกวันหยุดหรือหาอยากรับประทานของ
อรอยอาหาร คาว  - หวาน  ตองมาท่ีดอนหวาย  ทําใหชุมชนดอนหวาย แหงนี้กลายเปนท่ีรูจักของ
นักทองเท่ียวส่ือกลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีนอกจากจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจแลว 
ยังเขามาเปนสวนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงDPU
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แบบสัมภาษณ

ช่ือ-สกุล นางสงวน  ศรีชาติ
เจาของรานแมสงวน  กรรมการวัดดอนหวาย

อายุ 64  ป

1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมกลยุทธการสื่อสารการตลาดของชุมชน
ตลาดดอนหวายผมไดเขามา

ชุมชนตลาดดอนหวายเดิมเปนตลาดธรรมดาไมคอยมีใครร็จักมากมาย แตเปนตลาด
แรงงาน เม่ือสมัยกอนในอดีต สมัยพุทธมณฑลไมเกิด แถวนี้ทํานาท้ังนั้น ท่ีนี่เปนแหลงชุมชมของ
ตลาดแรงงานจากสุพรรณบุรี จากราชบุรี จากกาญจนบุรี ท่ีมาขายแรงงานท่ีนี่ เพื่อต้ังเตนใหนายจาง
มาจาง พอมีถนนตลาดก็เร่ิมทรุด พอถนนพุทธมนฑลเกิดตอนนั้นตลาดซบเซาและกลับมาบูมอีก
คร้ัง ป 2541 จากเปดพะโลนายหนับท่ีข้ึนจากท่ีนี่เปนดงชาวจีน แมน้ําสายน้ีจึงต้ังช่ือวายแมน้ําทาจีน  
ท่ีนี่อุดมสมบูรณเร่ืองขาวปลาอาหารท้ังคาว – หวาน มีวัตถุดิบของตนเอง

ไดมีโอกาสเขามาเปนคณะกรรมการชุมชนตลาดดอนหวายก็จากท่ี อบต.บางกระทึก
ไดเขามามีสวนรวมกับชุมชนและทางอบต.ก็สนันสนุนการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ตั้งแตปาย
ประชาสัมพันธ ส่ือตางๆ ปายบอกทางเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทอเงท่ียว หรือการสนับสนุน
ใหททท.จังหวัดเขามามีสวนผลักดันใหตลาดดอนหวายเปนท่ีรูจักมากข้ึนดวย

2. จุดแข็งและจุดออนของชุมชนตลาดดอนหวายคืออะไร
จุดแข็งของชุมชนตลาดดอนหวายคือถาเปรียบเทียบตลาดดอนหวายกับท่ีอ่ืนเราได

เปรียบเพราะดอนหวายเกิดมานานและคอยๆ โตไมใชบูมอยางรวดเร็วก็จะจบลงอยางเร็วเชนกัน 
ของเราถาเปนมวยก็มวยหมัดหนักหม่ันฝกหม่ันเย็บและท่ีสําคัญเรายังยึดม่ันในคุณภาพท่ีคับแกวนี้
ไวอยางสินคาหลายอยางเชนเปดพะโลรสชาติยังเหมือนเดิมเขมขน ขนมหวานก็ยังอรอยหวานมัน 
ไมเปล่ียนแมมากี่คร้ังก็ตาม นี่นาจะเปนจุดแข็งของชุมชนตลาดดอนหวาย

จุดออน นาจะเปนเร่ืองราคาสินคาบางอยางเราตองมีการปรับราคาเชนบางคร้ังนัก
ทองเท่ียวไมเขาใจเพราะปจจุบันวัตถุดิบหลายอยางเชน น้ําตาลทราย น้ํามัน ข้ึนราคา เราจึงตอง
ปรับข้ึน
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3. ผูนําชุมชนมีวิธีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการชุมชนตลาด
ดอนหวายอยางไร

การส่ือสารกับชุมชนเราจะมีการประชุมกันเปนประจําอยูแลวกับรานคาเองเราก็จัด
วันสําหรับประชุมรานคากําหนดมาตรการตางๆ สรางความเขาใจท่ีตรงกันและสามารถยอมรับได

4. ตองการใหทางหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนเขามาชวยในการสงเสริมหรือ
สนับสนุนดานการตลาดของชุมชนตลาดดอนหวายอยางไร

ตอนน้ีภาครัฐกําลังเล็งเห็นความสําคัญโดยเฉพาะการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ขณะน้ีทางชุมชนกําลังเสนอโครงการตางๆ ไปทาง อบต.เองก็ชวยพลักดันอีกทางคิดวา
หลายโครงการไดรับการพิจารณา

อยากฝากอีกเร่ืองคือเร่ืองการสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงและพัฒนาซ่ึงทาง
รัฐบาลควรเห็นความสําคัญอาจจะดูวาใชงบประมาณเยอะแตทุกสวนก็ตองมีการลงทุนหากเราอยาก
ไดของดี เอบํารุงสงเสริมชุมชนใหมีงานมีการดําเนินธุรกิจชุมชนท่ีเขมแข็งตอไป
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แบบสัมภาษณ

ช่ือ-สกุล นายพิชัย  นาคมุข
อายุ 40  ป
อาชีพ เจาของกิจการศรีสุเทพทัวร  (กรรมการชุมชนตลาดดอนหวาย)

1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมกลยุทธการสื่อสารการตลาดของชุมชน
ตลาดดอนหวาย  ผมไดเขามา

จากการที่ไดเขามาสัมผัสและรวมงานกับชุมชนตลาดดอนหวายพบวาชุมชนมีความ
เขงแข็งอยูแลวและทุกคนพรอมจะทํางานรวมมือกันเขาเองก็มีรายไดดวย เพียงแคทุกคนทําหนาท่ี
ของตนใหดีไมเห็นแกตัวทําตามกฏระเบียบของตลาดก็เปนสวนชวยในการสนับสนุนตลาด
ดอนหวายแลว

การสงเสริมกลยุทธการส่ือสารชุมชนตลาดดอยหวายเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไปพอ
สมควรเราคงเนนเร่ืองการรักษาความเปนชุมชนเกาแกท่ียังรักษาวิถีชีวิตแบบเดิมไวใหนานท่ีสุด
ก็พอ เพราะท่ีนี่มีช่ือเสียงจากการท่ีคนมาเท่ียวและพูดตอกัน ปากตอปาก จนเปนท่ีรูจักส่ืออ่ืนๆ จึง
ตามมา

2. จุดแข็งและจุดออนของชุมชนตลาดดอนหวายคืออะไร
จุดแข็ง ชุมชนตลาดดอนหวายมีความแตกตางจากตลาดน้ําอ่ืนๆ คือตลาดดอนหวาย

เปนตลาดน้ําท่ีมีบรรยากาศตางๆที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมเหมือนท่ีอ่ืนท่ีอาจจะสรางข้ึนเพื่อ
เลียนแบบธรรมชาติ สรางแพ สรางบรรยากาศตางๆ แตของดอนหวายทุกอยางเกิดข้ึนมานับรอยๆ ป 
เม่ือกอนอยางไรตอนน้ีก็ยังคงเดิม กล่ินไอความเปนตลาดน้ํายังมีครบ สินคามีความหลากหลายทาน
จะหาทานไดครบท้ัง คาว – หวาน ทุกอยางรวมไว  ท่ีนี่

จุดออน การคมนาคมเพราะการเดินทางมาท่ีชุมชนตลาดดอนหวายตองมีรถสวนตัว
จึงจะสะดวกเพราะท่ีนี่รถประจําทางท่ีมาจากกรุงเทพจะมาไมถึงตองตอรถซ่ึงนักทองเท่ียวหลาย
ทานบน การเดินทางมากเพราะถามารถประจําทางมาตอรถการเดินทางกลับก็จะไมสะดวกหากซ้ือ
ของฝากกลับ
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3. ผูนําชุมชนมีวิธีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการชุมชนตลาด
ดอนหวายอยางไร

โชคดีท่ีชุมชนตลาดดอนหวายมีความรวมมือรวมใจกันในการสงเสริมในชุมชนมี
ความเขมแข็งและรวมมือกันในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนรานคาตางๆ เร่ืองราคาสินคา 
การไมเอาเปรียบลูกคา  พรอมท้ัง อบต.ก็เขามามีสวนรวมในการ จัดเก็บขยะ อํานวยความสะดวก
เร่ืองเสนทาง การคมนาคมตางๆ หนวย อปพร. ชวยในการจัดจุดจอกรถ การดูแลความปลอดภัย
ตางๆ  ตองยกความดีใหทานกํานันใหญท่ีมีนโยบายนี้ข้ึน

4. ตองการใหทางหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนเขามาชวยในการสงเสริมหรือ
สนับสนุนดานการตลาด   ของชุมชนตลาดดอนหวายอยางไร

ภาครัฐควรใหความสําคัญเร่ืองการพัฒนาชุมชนตลาดดอนหวานเพราท่ีนี่ยังพัฒนา
ไดอีกเยอะในการสงเสริมเร่ืองการทองเท่ียวทางน้ํา ชมธรรมชาติ หากภาครัฐชวยเร่ืองการประชา
สัมพันธ การคมนาคมมากกวานี้ชุมชนตลาดดอนหวายนาจะมีช่ือเสียงระดับนานาชาติได

5. วางทิศทางดานการสงเสริมทองเที่ยวชุมชนตลาดดอนหวายไวอยางไร
สําหรับทิศทางนาจะเปนการรักษาความเปนชุมชนตลาดดอนหวายที่เกาแกและ

ดํารงวิถีชีวิตแบบเดินไวช่ัวลูกช่ัวหลานโดยเฉาพะการใหการตอนรับนักทองเที่ยวแบบญาติมิตร 
หรือแบบคนกันเอง ความมีน้ําใจตอกัน ตรงนี้จะคงรักษาไว
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แบบสัมภาษณ

ช่ือ-สกุล นายวัชระ  ศิลปะชัย
อายุ 52  ป
การศึกษา ปวส.

ประชาสัมพันธชุมชนตลาดดอนหวาย

1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมกลยุทธการส่ือสารการตลาดของชุมชน
ตลาดดอนหวาย

ผมไดเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนตลาดดอนหวาย
เหน็ไดวาชุมชนตลาดดอนหวายเปนเศรษฐกจิชุมชนหนึง่ท่ีเกดิข้ึนโดยอาศัยภมิูปญญาของทองถ่ิน โดยมี
ความสามารถในการผลิตอาหารเปนหลัก และไดนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง มาเปน
แนวคิดในการดํารงชีพ ก็คือเม่ือผลิตอาหารข้ึนมาพอเพียงสําหรับการบริโภคแลว ท่ีเหลือ ก็นํา
ออกมาขายเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัว  ชุมชนตลาดดอนหวายมีคณะกรรมการท่ีมีศักยภาพ
และสงเสริมความเติบโตของชุมชนอยางแทจริง ระดมทุนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและชุมชนของ
เราพัฒนาในดานตางๆ เพื่อสามารถทําใหชุมชนตลาดดอนหวายอยูไดและมีช่ือเสียงอยางนี้ กลยุทธ
ในการส่ือสารคือการดํารงรักษาความเปนชุมชนตลาดดอนหวายไว เม่ือพูดถึงตลาดดอนหวายใหทุก
คนนึกถึงอาหารอรอย ท้ังอาหารคาว หวาน ผัก ผลไม สด เพราะในปจจุบันเราเดนในทุกเร่ืองเกี่ยว
กับของกิน ของฝาก การรักษาความเขมแข็งของชุมชนเปนเร่ืองยากแตชาวชุมชนตลาดดอนหวาย
ตองชวยกัน เพราะในปจจุบันมีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายหารเราไมชวยกันตอไปอาจจะไมมีตลาด
ดอนหวายอีกก็ได

2. จุดแข็งและจุดออนของชุมชนตลาดดอนหวายคืออะไร
จุดแข็ง  ชุมชนตลาดริมน้ําดอนหวาย เปนชุมชนท่ียังคงอนุรักษบานเรือนท่ีสราง

ดวยไมและใชประตูบานพับเหมือนกบับานคนจีนในสมัยรัชกาลท่ี 6 มีบรรยากาศแบบตลาดสมัยกอน 
ท่ีหลังคาตลาดประสานกันเปนหลังเดียว มีวิถีชีวิตและความเปนอยูแบบเรียบงาย ผูคนภายในชุมชน
มีความสามัคคีถอยท่ีถอยอาศยัซ่ึงกนัและกนั การคาขายเปนแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน สวนใหญ
ตัง้รานขายของหนาบานของตวัเอง โดยสูตรในการปรุงอาหารไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึง
เปนสูตรเกาแกดัง้เดมิของภมิูปญญาคนไทย มีท้ังอาหารไทย อาหารจนี
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จุดออน  การคมนาคม และการจัดระเบียบรานคาท่ีมีมากข้ึนจนตอนนี้แทบจะลนพื้น
ท่ีตลาด

3. ผูนําชุมชนมีวิธีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจในการบริหารจัดการชุมชนตลาด
ดอนหวายอยางไร

ชุมชนตลาดดอนหวายจะมีการประชุมคณะกรรมการชุมชน และมีการประชุมราน
คาตางๆ เปนประจําหรือถามีเร่ืองดวนก็เรียนประชุมไดทันที ชุมชนและรานคาตางใหความรวมมือ

5. วางทิศทางดานการสงเสริมทองเที่ยวชุมชนตลาดดอนหวายไวอยางไร
เนื่องจากสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวย มีพุทธมณฑลหลวงพอวัดไรขิง การเดินทาง

สะดวกอยูใกลกรุงเทพมหานคร มีความปลอดภัย มีความประหยัด มีโครงการขยายธุรกิจทองเท่ียว
โดยมีรูปแบบแพพักแรมในแบบงายๆ จะทําฝงตรงขามเปนสวน มีโครงการทําบานพักแรม มีการ
จัดกิจกรรมเท่ียวทัวรสวนผลไม  ข่ีจักยานชมสวน
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ช่ือ-สกุล นาย เตือนใจ  เย็นระยับ
ผูนําชุมชนตลาดดอนหวาย

อายุ 50  ป

1. ผูนําชุมชนมีบทบาทอยางไรในการสงเสริมกลยุทธการสื่อสารการตลาดของชุมชน
ตลาดดอนหวาย

ผมเปนคนในพื้นท่ีตั้งแตเกิด เกิดมาก็เห็นวามีตลาดแลวแตสมัยกอนจะอยูกันกระจัด
กระจายไมไดรวมกลุมกัน จนมาถึงยุคชุมชนตลาดดอนหวาย ไดมีความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะ
เปน อบต. ผูนําชุมชน คือ กํานันบัญชา  สมัยกอนพื้นท่ีตลาดจะตํ่า ทางเดินตางๆ ก็ยังไมเปนระเบียบ 
ไมมีการแบงสวน ทางผูนําชุมชนรวม กับ อบต.จัดสรรงบมาชวยพัฒนาจนเปนรูปเปนรางตลาด
ดอนหวายข้ึนและสงเสริมดานการประชาสัมพันธ จัดทําปายท้ังปายจราจร อํานวยความสะดวกแก
ผูเดินทางมาหรือปานรณรงคตางๆ สวนปายช่ือรานหรือโฆษณาสรรพคุณของสินคารานจัดทําเอง 
เพราะแตละรานมีดีตางๆกัน  ทางกรรมการบริหารชุมชน ควบคุมราคา อํานวยความสะดวกนัก
ทองเท่ียวมากกวา

สําหรับส่ือท่ีเขามาท่ีตลาดดอนหวายส่ือแรก นาจะเปนหนังสือพิมพไทยรัฐ ตอมา
ก็มาเร่ือยๆ เขามากันเอง ปากตอปาก บอกตอกัน รายการทีวีมาทุกวันทางราคาตางๆ ก็ตอนรับอยาง
ดร เราดีใจท่ีพวกส่ือตางๆมาท่ีนี่หมายถึงเราก็ไดโฆษณาโดยไมเสียเงิน
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ช่ือ-สกุล นางสุภาพร  ใสสะอาด

1. ขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียว
ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได  ท่ีอยูปจจุบัน
อายุ 35  ป
ท่ีอยู กรุงเทพฯ
อาชีพ รับราชการ

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
ดิฉันเดินทางมาท่ีชุมชนตลาดดอนหวายจากการชักชวนของเพื่อนบาน

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ตลาดดอนหวายใกลกรุงเทพท่ีนี่มีอาหารอรอยข้ึนช่ือหลายอยางมากันท้ังวัน ทํา

กิจกรรมตางๆ มากมายกับครอบครัว

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
อาหารคะ เพราะท่ีนี่มีครบท้ัง คาว – หวาน รสชาติดีคะ ท่ีนี่คอนขางครบวงจรเร่ืองการ

ทองเท่ียวท้ังการบริการ สถานท่ีเท่ียว รานคา และการคมนาคม

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

- ถาจะเพิ่มอยากใหมีพื้นท่ีท่ีกวางขวางกวานี้และมีรถบริการจากจุดใหญเชน 
กรุงเทพฯ เชนรถตู หรือรถปรับอากาศเพราะบางคร้ังเราไมมีรถมาก็ลําบาก

- จํานวนสินคาบางคร้ังมาบายสินคาก็หมด เราต้ังใจมาซ้ือแตไมทัน
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ช่ือ-สกุล มารค  ไวโรจนวงศ
อาชีพ โปรแกรมเมอร
อายุ 47  ป
ท่ีอยู กรุงเทพ

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
รูจักตลาดดอนหวายจากส่ืออินเตอรเน็ตครับ เพราะผมเปนพนักงานบริษัทใชเวลา

สวนใหญอยูกับอินเตอรเน็ต ถาจะหาท่ีกินท่ีเท่ียวก็ทองเน็ต

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ตลาดดอนหวายเปนท่ีหนึ่งท่ีอยากมาเพราะมีกิจกรรมเชน พายเรือคายักชมบรรยากาศ 

หรือลองเรือโบราณชมวิถีชีวิตธรรมชาติผมชอบธรรมชาติครับ

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
ความเปนตลาดน้ําท่ียังคงความเปนชุมชนแบบดั้งเดิม สินคา ขนม ของฝากก็เปนแบบ

ชาวบานทํา ทุกอยางจะมาจากธรรมชาติ เราอยูกรุงเทพฯ เราทานแตฟาตฟูตสเรามาทางอะไรแบบนี้
บางก็ดีนะ  ผมชอบลองเรือชมธรรมชาติมันเหมือนเปนการพักผอน เปล่ียนบรรยากาศดวย

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

-
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ช่ือ-สกุล คุณอนุรักษ  ลือชัย
อาชีพ นักธุรกิจ
อายุ 50 ป

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
เพื่อนท่ีทํางานบอกครับ

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
คือเปนคนชอบเท่ียวแบบนี้เม่ือกอนเท่ียวท่ีตลาดนํ้าตล่ิงชัน มันไมเหมือนกันบรรยากาศ

ก็ไมเหมือนนะ การเดินทางไมไกลใชเวลานอยครับ

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเมื่อคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
ท่ีตลาดดอนหวายมีบรรยากาศดี ของซ้ือของขายเยอะมากยิ่งมาเชาๆก็จะเห็นคนมาซ้ือ

ของมากินมาเท่ียว ผมมากับภรรยาบอยมากเกือบทุกเดือนตองมาท่ีนี่

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

ชุมชนตลาดดอนหวายก็ดีอยูแลวแตถาจะเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมบางก็ไดนะ
เชน ข่ีจักรยานชมสวนผลไม
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ช่ือ-สกุล อัษฎา  คงวิเศษ
อาชีพ นักศึกษา
อายุ 25 ป
ท่ีอยู นครราชสีมา

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
เคยอานนิตยสารเจอมีท้ังภาพและภาพบรรยากาศตางๆ ในตลาดดอนหวายคิดวาอยูแถว

ราชบุรี แตความจริงอยูในนี้นี่เอง จึงอยากลองมาเท่ียวปกติเรียนอยูท่ีกรุงเทพไมไดไปไหนนอกจาก
หาง

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ชวนเพื่อนมาเที่ยวคิดวาไมไกลจากกรุงเทพและอยากมาลองลองเรือ และพายเรือคายัก

ดูสักคร้ัง

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
เม่ือสักครูไดลองพายเรือคายักลองแมน้ําสนุกมากไดอารมณอีกแบบเพื่อนท่ีมาดวยกัน

กําลังแยะไปหาขนม ของฝากและทานอาหาร ท่ีนี่มีอะไรที่นาประทับใจหลายอยางไดมาเห็นผูคน
จากทุกท่ีมารวมกันอยูท่ีนี่เศรษฐกิจดีแบบน้ีนาสนับสนุนใหรัฐบาลสงเสริมการทองเท่ียวมากๆ

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

อยากมีรถบริการท่ีสะดวกกวานี้นี่ก็มากันแบบลงรถท่ีแยกแลวรอรถประจําทางนาน
พอสมควรไมคอยสะดวกเทาไหร ท่ีอ่ืนจะเขามาไมลึกขานนี้อาจจะใชบริการมอเตอรไซดก็ไดแตท่ี
นี่เขามาคอยขางไกลตองการใหมีรถบริการ
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ช่ือ-สกุล จอมใจ  ลักษณะโยธิน
อาชีพ พนักงานบริษัท
อายุ 30  ป
ท่ีอยู กรุงเทพฯ

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
เพื่อนท่ีทํางานชักชวนมาคะเคยมาหลายครั้งแลวนี่ก็มากับเพื่อนๆนั่งทานอาหารอยูท่ีแพ

ทาจีน

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ประทับใจต้ังแตท่ีเพื่อนคุยใหฟงวามาเท่ียวท่ีนี่สนุก อาหารอรอย บรรยากาศดีมาก

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
การบริการคะเพราะชอบท่ีมีพนักงานหนารานบริการดี เรียกลูกคาตลอด บางรานก็

รสชาติงั้นๆ แตท่ีประทับใจคือการบริการดีทําใหลูกคาติด

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

เคยไปเท่ียวท่ีตลาดน้ํารอยป แถวปทุมธานีคลายๆกันแตท่ีนั่นจะไมมีวิถีชีวิตท่ีเกาแก
และบรรยากาศดีเทาท่ีนี่ของขายก็หลากหลาย มาครั้งเดียวไดครบ คิดวาการคมนาคมนาจะอํานวย
ความสะดวกกวานี้ สวนเสนทางมาก็สดีแลวแตขาดรถประจําทางบริการ สําหรับคนท่ีไมมีรถ
สวนตัวนาจะลําบาก
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ช่ือ-สกุล นางประยูร   วงศแกว
อายุ 45  ป
อาชีพ แมบาน

รูจักชุมชนตลาดดอนหวายจากดูรายการโทรทัศนคะนาจะเปนรายการ เปร้ียวปากทาง
ชอง 3 เขาพากินพาเท่ียวโดยเฉพาะการลองเรือและพายเรือคายักนาสนุกคะวันนี้มากับครอบครัว
และเพื่อนท่ีทํางานมารถตูเพราะคิดวานั่งสบายและกะวาจะซ้ือของฝากกลับไปเยอะๆ

ท่ีตลาดดอนหวายยังขาดคือสถานท่ีคับแคบไปนิดนาจะขายโดยเฉพาะทางเดินท่ีแออัด
เกินไปถาเพิ่มชองทางเดินและขยายตลาดจะนาเดินกวานี้ ดูเปนสัดสวนกวานี้

มาท่ีนี่ประทับจุกคร้ังไมวาจะเปนบรรยากาศท่ีเรียบงาย  อาหารการกิน กิจกรรมมากมาย 
มีกิกรรมท้ังวันใหเราทํา ตอนน้ีเขากําลังรณรงคการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยนาสนใจมาก
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ช่ือ-สกุล ประพาภร  นาคโกศล
อายุ 31  ป
ท่ีอยู นครปฐม
อาชีพ รับราชการ

1. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
รูจักตลาดดอนหวายจากรายการโทรทัศนตอนแรกก็พอรูบางวาท่ีนี่มีตลาดน้ําเพราะเปน

คนในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมแตยังไมรูวามีอะไรบางพอดีวันนั้นดูรายการทางชอง 9 เขาพากินพา
เท่ียวท่ีตลาดน้ําดอนหวายยังนึกวาเราเปนคนท่ีนี่แทยังไมเคยมาเลยลองมาดู

2. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
มาถึงท่ีนี่ก็ชอบคะเพราะรมร่ืนนาทองเท่ียวท่ีสําคัญรูวาท่ีนี่กําลังพัฒนาสงเสริมการทอง

เท่ียวดวยเชน พายเรือคายัค ข่ีเรือเร็ว หรือพายเรือชมสวน อยากลองมาสัมผัสดู

3. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

ท่ีนี่ก็กําลังสงเสริมการทองเท่ียวคิดวานาจะครบวงจรแลวเราควรสนับสนุนโดยการมา
เท่ียวกันเยอะๆมากกวา
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แบบสัมภาษณนักทองเท่ียว

ช่ือ สุนีย  วองพานิช
อายุ 50  ป
ท่ีอยู  กรุงเทพ
อาชีพ   เจาของธุรกิจสงออก

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
รูจักท่ีนี่เพราะลูกพามาเท่ียว

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ตอนแรกลูกๆมาเท่ียวกันกอนแลวชวนมาทุกคร้ังก็จะไมอยากมาเพราะอยากอยูเฝาบาน

มากกวาและคิดวานั่งรถนานแตทนลูกรบเราไมไหวเพราะเขาก็อยากจะพาเรามาเปดหูเปดตาบางไม
ใชใหฝาบาน
4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเม่ือคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย

ตอนแรกท่ีไดมาเห็นท่ีนี่ก็รูสึกสบายๆไมแออัดมากนักและบรรยากาศก็เย็นๆสบายดีคะ 
คิดวาในตลาดนาจะมีอะไรหลายอยางท่ีนาสนใจกวานี้เพราะตอนนี้ยังไมไดเดินดูอะไรนั่งชม
บรรยากาศไปกอนสักพักคงลงเรือไปเท่ียวกันกับลูกและหลานๆ
5. เม่ือเทียบตลาดนํ้าท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริมรูป
แบบการทองเท่ียวเปนแบบใด
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แบบสัมภาษณนักทองเท่ียว

ช่ือ-สุกล นายบุญมี  คําทอง
อายุ 45  ป
ท่ีอยู เชียงใหม
อาชีพ นักธุรกิจ

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
  รูจักชุมชนตลาดนํ้าดอนหวายจากเพ่ือท่ีทํางานเคยมาเท่ียวและตัวเองก็อานจากหนังสือ
ทองเท่ียวดวยจึงไดรูจักชุมชนตลาดดอนหวายมากข้ึน

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
มาคร้ังนี้มาประชุมท่ีกรุงเทพฯ กับท่ีทํางานคณะเลยจัดโปรแกรมมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้าดอน

หวายแบบเชาไปเย็นกลับ มาท่ีนี่ตอนแรกก็ประทับใจตรงบรรยากาศของตลาดน้ําโดยแทเพราะเรา
เองอาจจะยังไมเคยเห็นมากอนปกติจะไมเท่ียวแบบนี้หรือทางเหนือไมมีเลยไมคอยรูจักมาท่ีนี่รูสึก
ประทับใจ

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเมื่อคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
ชุมชนตลาดดอนหวายท่ัวไปท่ีนี่มีมาตรฐานดานราคา ความสะอาด สดใหม กลยุทธการ

ใหชิมฟรีจะมีใหเห็นทุกราน การบริการท่ีดีของพนักงานขาย รวมเร็ว ไมดีไมคิดเงิน นักทองเท่ียว
อยางเราจึงสบายใจท่ีมาเท่ียวท่ีนี่ และจะไดของดีกลับไปแนนอน
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แบบสัมภาษณนักทองเท่ียว

ช่ือ-สกุล ปราณี   ฮกทน
อายุ 40  ป
ท่ีอยู กรุงเทพฯ
อาชีพ พนักงานบริษัท

2. คุณรูจักตลาดดอนหวายจากส่ือใด
รูจักตลาดดอนหวายต้ังแตยังไมมีโอกาสมาท่ีนี่ตอนนี้เพื่อนท่ีเคยมากลับไปเลาใหฟง 

เลยชวนครอบครัวมาเท่ียวถือวามาพักผอนตางจังหวัดท่ีไมไกลเลย วันนี้มากัน 10 คนมารถตูคะ

3. ปจจัยท่ีสงเสริมใหทานเดินทางมาเท่ียวตลาดดอนหวายคืออะไร
ชอบการทงเท่ียวเชิงอนุรักษอยูแลวท่ีนี่มีครบต้ังแตกิจกรรมทางบกและทางน้ํา แตพี่

ชอบเท่ียวแบบเดินซ้ือของ นั่งทานอาหารมากกวา

4. อะไรเปนส่ิงท่ีประทับใจเมื่อคุณมาเท่ียวตลาดดอนหวาย
ความประทับใจที่มาท่ีนี่คือท่ีนี่เปนชุมชนตลาดน้ําท่ีเกาแกและยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีเรา

หาชมจากท่ีอ่ืนไมไดตองชมกํานันท่ีบริหารจัดการดีเยี่ยม

5. เม่ือเทียบตลาดน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทานคิดวาชุมชนตลาดดอนหวายควรมีการสงเสริม
รูปแบบการทองเท่ียวเปนแบบใด

ตลาดน้ําท่ีอ่ืนท่ีพี่ไปมาก็เยอะนะ มีตลาดน้ําดําเนินก็ไป ตลาดน้ําตล่ิงชันก็ไปแต
บรรยากาศไมเหมือนกันตลาดน้ําดําเนินจะแออัดและหนาแนเกินไปในน้ําก็แออัด ตล่ังชันคับแคบ
ไปของขายนอยและมีราคาแพงมากกวา ท่ีนี่จะแบบสบายๆ มีของขายเยอะและเดินเลนไดลางจุด
นั่งพักก็สบายๆ
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล จิราภรณ  ใจเอ้ือ
วัน-เดือน-ปเกิด 22  พฤศจิกายน  2518
สถานท่ีเกิด ชุมพร
ท่ีอยูปจจุบัน 32  หมู 3  ต. สะพลี  อ. ปะทิว  จ.  ชุมพร  86230

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2537 มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียนศรียาภัย  จ. ชุมพร
พ.ศ. 2542 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

สถานท่ีทํางาน
พ.ศ. 2542-2548 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พ.ศ. 2548-2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจาคุณทหารลาดกระบัง
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